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 داسس
 « یدآ»باوح , دیناوخب ار اهف رحننا #

 رواب هشیمه ناسگ دنناوخ امش « هن » اب

 .تسا تححنامی | رب ءامنیس هراتس

 یهاررد:اهحامت و اههمان یرایسب تداهتب
 هارسه نیننلد یقیفوناب ء میداهن ماگ زاغآ راه
 اهوگتنگ شزرا :بلاطم تیفیک هک یلامش . میاهدوب

 ودراعینءار هلجم توکسزا رودب و هزات یههج و

 اسب , ناناهسامت اب , ناتیاههماناب ء تفادص رسزا

 بابات دپا هناوتشپ نیرتهب ,دیاهتشن دییاتهب ناتروضح
 ومیهن همادا هدنشورخ و هقالع اب نانچمه ؛ نامهار

 همهآ و ین «تسا جواب ندیسر هک نامتساوخ تیاهنهب

 قیفوتب یراومهم ارزاهک ميئاديم. . میرادرب مدق
 «اهیریگر د هاهلگشم ام . ميئآیمن كيدرن هاوخبلد
 . میفقاواردوخ یاهنتشنتیاب زا و اهلداتسبا

 یاهیریذپاندافتنا و ءاهنديجنر ءاهیکز الد , ام

 :میشقاو ار اه یسب
 نسزا . میتفاو دوخ یاهنوق و فد اب

 یموپیساشیمار دوخ لگشمام ميئوگیم هک تسرطاخ
 یراوهمار ها وخلدیالقتهب یبایتسد یارب هک میناد
 ۰۰۰ تسید شیپ رد

 !دشلاطم دیاپپم تامگیب ؛ یلامنیس هلجم كي
 دناوتپم یگنر تاحفص ...دنکهارا یزاوللد مرف رد

 كسب ..دشخب نادچود یههچو بلاطمزا یاب

 هتیمژردهک یلاملقب تسدزا هدیابیم ؛ یئامس هلجم

 «یلامنیسهلجم كب .. دیگه رهب «دنبالاوت ییوناملیس
 تی نیردات تسا نادنمرتهزا یلاهریوصت جانحم
 و مياهشاد نامایلاناوترد هکاجتآاتام .دشاب زاتشیب
 :تسشهرهآ مياهدوب نوک. نامیلاناوت زا رند

 یرتشس ورتشیب راپتعا و شزرا ءار هلجم «تصخش »

 یلاپز و یوتحم یدانشزرا و تیفیک رب و میشخب

 + لامک ردهکم يفرتعهدوخ ؛دوجونیااب ,میلا فید مرف
 مینکی فالت دپابیم هک م یراد یلاهیتساک . متن

 ؟ هنوگچ , اما هوگچ

 زغاک یهیزه یانقویب یروآماسرسهب یهاگن
 دیهنیم ناهیورشیپار یخلت تبعقا و نینچ « پاچ و
 گشق یاهساوخابناوتیمن .هلجم یلعف تبقاب هک
 «تامدوختیلاب و دیاهلجم یانص رپ یهدنناوخ هکامش

 «..میلاشوپ لمع یاداج
 رضنخب هچره یئابز یارب میهاوخبلام ابآ

 مسسیهاوخنام ؟ میشاب هتشاد یگنر یتاحنص ,هلجم
 كسب هامرهد شابهتشاد یلاناوت نانچنآ ناماهلحم

 اههنزه نتفرالاب نیااب 1 ميشابتشاد صوصخم هراش

 صصخت ردشتتشون و دیئاوخبم هک یبلاطم یفلارا و
 یا تیئاب ناوتیم هنوگچ ؛تسل یبلقبتسد ره
 ضز طی

 و سس

۱ 

 ۶ من زاب تسد

 و مهشاپ هخاد یفرح ميرکفرد :تسیلاههنه
 نیاز - یداهشیپ اهت مینکی م دیک ات .- یداهنتپ
 ناگناوخ امشاپ ار هلجم یلایر ۳۰ تیف هک رارف

 ردتسا تچج نایاب ناتراکنا و شرپذپ هک بوخ
 رتهفاصا لایردیاهبهبارهلجم رگاا .ميراذگبنایم
 رس یک ار نامامزا یاهدعا رب, دینکیم دیلات

 یاهبنیمهابرگا هچرگ + مینکه دایب تسیلام یلاناوت
 :نامایگتسبلد وقشع رطاحب امدیهآ وخبا رهلجم ؛ینونک

 رطاخب؛نامنهعت و تلاسر رطاخب مينکيم هک یراک هب
 رسطاخب : مينکيمساسا اش لابقرداک یاهنیظو

 و ندیشیدنایدج رطاخب ,هلجع رتشیب نآره یرتهب
 رتالاورد و تدوبن لتبم رطاخهب ,تدومنهنرع یدچ
 لباتم رد ناعاتیلوسم رطاخب :ندزماگ یاهلعقن
 نانچمه هرگید یلاهرطاخ و راخب , بوخ یامیس
 میهاوحهچنپ ردهچسپ و داتفا ميهاوخرد یلگشم ره اب
 «میاهدیدش رادتهک ار نامیاهمان رب نانچیهات تخادبا

 «یسلایر ۵ یمدوزفال احنبااب ... مینک هدابب روریب

 وتسیفیکر بو دشخب تعرس ارام یاهمانرت دناوتیم
 مينکی مادیپهک یاهزاتنادیم بیسهب نامراک تیک

 . دراذگب رثا

 ابشیپ هتفه دنچ ار داهنشیپ نبا ميساوخیم
 ادابع میتنگ , میرادگب نایعرد ءباهلجم يا ریدپ هک امش
 یاهیظواش عضو تیاخرهک اجنآ زا و .دشاب یفاحجا

 هنار نامداهشيپ , هناتسود یلددرداب هتنهننا ؛تسام

 افرص هکلب «یلیبحت شریذپ و داهنشیپ كي ناوعهب
 ! ميراذگیه نایمرد؛ هناتسود رلظن لدابت كي ناوعب
 هرانشمیها وخیم میشابهتشاد یگلر تاحفص میهاوحیم
 میرسنار نامیاههمانرب میهاوخیم«مشاب متشاد هژیو
 رتشیدهچرهان ميشابهتشاد یتاناکما میها وخیم .مینک
 و میاهدراذگ مدق هک یهارر د و میشن رد تالگشم اب

 :ملورشیپسا رهیبو تابث اب ما هتفابهک یاهزات ههبج
 یسلابر ۳۰ یاهب اب دیاهدوبام رواب هشيمه هک امش ابآ
 دنا وتیمراپسب اش «4» ای «یرآ» . دیقفاوم هلجم
 +لجس تیفیک هب یهاگن . دئاباثگلگشمام یا ر

 و یاسج ؛ بلطبرپ هههنا هاگچیهاپآ ..دیزادنیب
 ژادبح نیاابات هلجممود یاهیلایآ ؟ میاهدوب عونم
 یرواد [ تساهدوبرپ - ههقب 4 - لقتسم یاهبلعم
 .تسیرواد نیرتهب هک میلادی و تسامشاد

 ءدیلا نسب و ممتسه اش یاهخساب رالفتلا ملچ
 +. تسا تچح نابیا رک

 هسنالداع مهافت ثكپهب
ِ  

 اهب رهت رد».تهجیپ ات میمهسبار

 مگ .میسرب یشبلم یهجیتتپ ودیأین دیدپ اهشکمشک و
 هچوینارباهچ «بوخ یامنیسبار تحدخ نیرششیب ماکنح

 رارل : یلامنیس یاهلیف زاغآ زا شیب
 ميرریگیمككين لاغپهک دپآرد شیامنهب ءاتوک یملیف تسا

 دناوتیم یاهملیف . ميتفکمح رثشیپ هکناچمهاما
 اهن هنرگ و دنکهضرعار یلاهشژراهک دشاپیلدی» وزاسرمث
 ات .. دیانکيمن راکزا هرک ,ءانوکمایف كي شیاسن

 شرورپ نوناکرد یهانوکی اهملیفمیراد رطاخیهک اجنآ
 یراسلیفزکارم رکید و رنهوکنح رف, :ناکدوک یرکد

 نیا .تساهنخیگنارپیناوارف یادصورس هک هدش هتخام

 یار یلباف یاهشزرا تاشیبهک هانوک یاهملین
 هک دنک ادیپ شیامن لاجم ,تزرورننیارد دناوتیم هراد

 هاب وک ملیف اپ شی امن رارقمه

 هه دوح

 لا زک افاتمهوذ ثیمارجا,

 دربیم پیصن انا شیف

 ملیفهژیوهب اهملیف یدبودرد مهامش منادن
 دیاهدینو ؟دیاددشمریخ+نویزیولت زا هدمآرد شیابنهب یاه

 هسک ,هنبلا قارنا یکدنااپ - هرعریپ كي روطچ هک
 تسبحم اهدچپرسپ یاجب - ! مونکیم فرح ینئاچ

 وا دشکپنا راههچب رتخدروجمک اهن زنپنچمهو .دنکيم
 ممه يهجون نادچ ياحسک » دیاهدرک هجوت چیه

 یاب رلبود كي بلغاهک دیاددرکس اسا و « تین
 هرسچمپینع ؟ لاپرساشلپ رد رفن نیدنچ
 ربتیروم وارلبو: ,هریمیم اهمنآ زایکی لثم رد هکنیا

 نیا و دنزیم فرح یراومژامدآیاجپ لایرس نامه
 لاسسی»درم منآلآ هک دهنیم ثس منآهپ ساحا

 هک تساهح « نویزیولترد ءژیرپ نوچ ! هددسیز هراپود

 «نشخبیم تیصحش» اهمدآهپ ودراذگیم رلا اههرهچ رب
 کت شهنپ ناهدوبل و .دننسیل تنیس بلغا هک ًاهادص

 یاب مهوب هسلم نلیپ زور دسچ | دیآیم ادس هان

 سوپ هبننکیرمع ایوک .-نویزیولت یاایتهب و نویزیولت
 ؛یشزرو رضم یادم ربءوالع هک كايپملاز | شرازگ و

 كانهآ هک دمآیم شوگب مه «ههنرف» ملاخ یادیم

 یادسدمیو | دیاوخیمار 4 شود شرب# هوخ نیشلد
 قانرب همنابکپهک  یدیهد باعولادع » نیک

 دن یه بارح

 ۱ دشیمدپه گر ادت «هتفح نیچلک +

 # ینسپ یهجوتیبزا نتفگ هکسپا لدم
 ؟تسا یاءهوهیب فرح ؛ نویزیولب

۲ ۳ 



 ۳ ؟میلیم تشهی ... توکس رد نانچمه ,یخیاشم

 رتاثت ساشرس یهرهچ , یخپانم 8

 نالماس :هنومجمرد هک یجوا را سپ ؛اسیم و
 تسشل با وکسهب رگیدراب : تفاپ * نا رثیحام

 .درادلایندبار یفاهاس رب هک ین وکس

 یرایتعا رپ هناونشپ اپ , یخبانم دینسح
 زاسمآ رد و دروآیور امنیسضب رتالن را

 ۱!روا رابتتاک یلدیشخرد, .دیشخرد شوخ

 دومن نادچ ود

 وتخا-یبوحع یر هچ وا زا « رعیف۰
 یخبانمدینمچهک دمآ ثعاب : تییوصم نیمه

 یورصک لدنا ,اهداهشیپ ترثک لاف رد

 هانی روددوح نینسلد تیعف وم زا و ها ۲

 فرگشتردقنآ یخباتم؛اهملیف نیرد

 ,هحص رد روطح ماگهدبهک دون یرگیراب
 وتفرگیملباقم نارگیزاب یمهزا ار تله

 راک رب .دوننپم نیح رگاتامت هنیسرذار فن

 تسلاعف اهنیس رد هک ینایلاسیل .: زا
 رسبدوخ یخباتسهک تسا هرا و اههنکت اد

 راک نایم رد .دراد فا رتعا و نوفو اپآ

 تسدیلاجم#4 هاگیبهاگ . شیابسم یاه

 هتسفرگیهرپ رد اروا «تبرغغ» و دادیم
 ... دوخ نیلوا يهاخهب . تئگیمزاب هنحم

 شک احاب نانچ ؛ رناتت نوع رگیزابر ِل

 لعحت,اردآ زا یرود هچوچیهب هک د راد یتخا
 درک دنا وین

 شاه شف وار امیس « یخیاتم ِ

 یماروا رله هکیناآ . تفاین هاوخلد !,
 امنیمرداک هجلآ هباروا تسرفره رد ءاتخات
 مدبد هک دش نینچ , دندادپم رادنهد وب

 هعوجع اب ناهگان و تفرگهرانک یخباثم

 تسشن یرگیزاب 4 نانچ نارقیحابسد العلس
 مغ ریلخ .تشا دا و نیسحن 4 اراده : ران رگیدهک

 توکسناچیهوددایل امنیساب رابپا اهداهشیپ
 هعوجدردسازا رقمیاهدینشهک دادحپج رث ار

 یزاب « مشیربا قمداج » یمئاح یلع هزا
 یزابیا رب ار دوخ یخی اشم دباخ دشاب4 داد

 ., دسبیم لماک ثرادت . هعوجم نیرد

 کت

 !دوشید لرگ وش یدیئاتهنازرف
 یدورب دونیم هدیش هک روطبا []

 رتان و املبم دمرنه هرانس ینیئاب هناررف
 نیااسماءدبد میهن وخ ناب ریولت هتصف و رها,

 بلاقرد یو هکلب ,رگیزاب ثاب تروسا راب

 رهاط+اهم زان «مانپ ییوشهمان مرد لرگ ون تنب
 هناز رف رد هک ی دادعسااب و تلگ .دها وح

 تا( هحفص

 هنادم رتهدناوتيم هکنیا میراد ما رس یدیلان

 تسزدیمب چیه دیآ رب یشفنوگ هان را
 رد .دناب مه یتفوم «لرکوش» دناونب <
 ناصنسدب مه یرثهزا یاهربخرگا هدنپآ
 ,دون میها وخ پاچ دیسر

 امنیس هراتس - ۱4۸ هرابش

۱ 

 رد ام یناعوط داراکبه تهدب []

 مانب یاهراوشج ناناوسج زخاتسر هبرتن
 رازگ رب یرتهیلبمت ثه یاهملیف هراوشج

 . دوشیم

 اوج » هک هراونج نا

 یاهدنررا زا وجهنیاسم ناگدن رب یا ریدرادمان

 موس ات لوا نارعت هبک تا هفرگ رظننرد

 ,دونسمااها

 ر لوا مانم هدناس سارد هک یسک

 سرا زا زور هد تدسهب دزاب دوخنآ
 یا ویدونسا نینچ مه و اکی رمآ ی ااهتس

 ریحاسر

 ار
 !یزوسشت آهن داحویناف و لامح

 یافو لامج هک یماگنه هتنذگ هنه

 تاگلشیپ ریه رج هب یگزاتب هک فورعممدناوخ
 رد یزاب لوفتم ناگرگرد , هتسویپ مه
 یءوسی ثلآ هئداح راچد دو ملبف زا یاهحح

 تفرگ رارق اوادب تحت هلصافالب4 ۲ دیدرگ

 ا رسقنیازا ارجاع اعاو تشذگ ربخب هبتقو

 یمساسب كماس هک یتقو هک دوب رارف

 بانچدهدیم تحارتسا رونسد ملیف نادرگ راک
 بیم و دنزیم شربب یزیشآ سوه ینافو
 هک دنک تسرد باک خیس دنچ دهاوخ

 لسکلا هتیش هبترم كي و دنکیم یرگینان
 تداوح هیقب مهدعب و دزیریم شتآ یور اد

 هدیدرگ یو نروص و تسد یگتخوسبرجنم
 .دیدرگ یراد رد ملیفژایتدم علعق ثعاب و تسا

 / 

1 
۱ 
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 ؛نوب وب ولت زد ینالسوتم

۰ 

 هد تسدنل
 هحبیپرنهو .نادرگ راک ته نتنذ

 ۳ دنابیم اکیرمآرد تسا یتدم « فور

 . ندگ دعاوع زاب ناربا 4 هادرج لا
 هدمآ رایدنآ رفع زا یک زا < ناو رش ریمل

 مد اجنآ شدوخ یار تسد نیم
 ایه رس

 , مرکشلاد رد هکیلاحرد تسا لرفشم

 9نادرگ راک اک یتالبوتم دمحم [۲]
 هری همررغسزا یگ زاتهب هک نا ربایاهنیس

 ۵ تولناب هک یدادرا رق قبط ۰ تساهتشگرب

۱ 
 نادرگ راک یدوزب تسا را رقهنخاس دنعس
 ۶ هک دبامنز اعآ ار هژات لایرس كي

 1 دورمب ناگشیب ره زا یدایز هدع نآ ف

 هوبرا رق ادتا .رز اد تک
 + راک زات زین

 اک دزاب 2
 شانبره ورسخ ار روب زم لابرس

 ۶ لحم یبشاهایرگذ هب میم ءادهب
 هو رم لایرس هک میدخ ربخاب هرخالاب و ار

 , دزاسیم ینالوع

 ؛ایمنآریا دد بم نا
 ۳ لوفشمسپ دن هب یه س ةرا

 هم ها رمه هب لاسا زیئابرد هک
 نوبچ , منو فوت زایپ و دیاین
 ۳ نا ی مد هتک رب اکیرمآ هب
 اثاام دناک مامت هک درب نییرود

 دشایم اه یلاکی رمآ دو



 : زادلج یور سکع

 (هگوم وبدوتسا) حیبذ

 یک دنناوخ «راتس

 !قشعو لیصحت
 نیسحلادهع» رتسرد تیاورهب اب رانس 1

 اد تیلاعف ههبج دچ رد « رویراتس

 یهبهزا :اهههبجنیا ردشتیعقوم ظفح یا رب

 دریگبماو شیئاناوت
 هکنباوتسیگ دنناوخ «راتس لوا ههبج

 گسفنهآ دیابیف ریزگانهب , دنناوارف ابقر

 دیزگ ربیرتبلاج یاهرمخ

 دیاسم ودر

 « دناوخ یرثهزات

 ٍ اوحیههیجود رادوریگر د نانچنآراس شنرهش و تیوب نتساکن یاهک ؛ دهاک «ناوسج ناگدنناوخ دادعتهب هجوت اب و

 ح تتیراتفرگ یارب یلاجسک تسا سرد و رد شتیعقومافنح رططاخیرگا و دن ریم همطل یلگشراک هزان رهن وبوخ كنهآ ندرک ادیب
 دنک یهاتوک سرد رد ؛یگدنناوخ هصرع نارستهن قاب دصرتم هشیمه راتس و . تسا

 تسا لکشم نیا .تساههناسبل هلفاغ زا ثدناماو ۱
 رابکیدنچ ره هک ۲ قشع ءاما و .تسوا رگید دبال هک تسا لیصحت «راتس مود ههبج

 یا ربوتسیناگر زاب هنشر یوچشناد .دینادیم اچدقشتهنر انسهک دوشیم هدینش شاهمرمز

 اسا .دون دها وخ جاودزا پ رفع وم دمآ شایرسه تیلاعف زا .دیابیم ؛سردر د تیقفوم

 ح ۱ بد یسک هچار ادرف اما .دنک ی منادیپ

 دابدل راسکهآ دونروبجم ,ادرف نسهذ ٍاخ

 ابا ون دوح یسورع نینج ن رد ار

 !نا وه ردهایسس ون و

 زالو یهرهچ «ایارآ یدونز» []

 یاربوا» دربیم رسبنا رهت رد « هایس نیمزرس

 هب : دکیم راک هواب رد هک ش رداربد دید

 هدمآ ربخیب نانچ نآ وهدرک رفس ناربا
 رب. شندمآ زاهتشلگ یتدما شرونح هک
 .دشن راکشآ یسک

 رد شیایز مادناو دنلبتاقاب یدوعر
 . د ییویتا یلاییز هکلم « شیپ ینایلا

 یمرسهچ و هک رععج ادنا اما . دوب مانمگ
 یمانمگ نیا هک دادیم یهاوگ شیبلد

 ...دشنینچنیا و ! .دیلایدها و یربد

 نیاهتخابلد ایلاتیا هب یرفس رد یدوعز

 تشون شرداموردپ هب ودشی ذانساب روثک
 ار دوخ موب و ررمه ؛ تثگ زابدصق هک
 دروس هک دو یماگنه نینچ رد . درادن

 رد و تفرگ رارق یلایلانیا نازاسلیف هجوت
 + تخادرپیژاب هب یسکس یملیف

 ناراکهانگ مان اب نارهت رد ملیف نيا»

 .«دمآ رد شیامل هب تشهب هربزج

 میردیب یتواخس و سکس زا یراورخ

 كنرشوسخ لاح نبع رد و هتخوبادنازا

 «تخام شورفرب ار ملیف هابارآ یدوعز»
 یاههرهچنینچ یمدرم هننک هک مه ایلانیاو

 نیاابار مود دادرارف تسا یزالوپ _دنول

 3-۰ موس هادرارف .دعب و تسبروراتس
 

 اهنیسهزاتسند رت یسکس ردآ رب

 ! دنکیمیگ دن زهواسرد

 هتخابلدرتشیب هک یلاپورا نادرمزا نید و لد

 .دقعیا رب هکبرولعس هدویر, دناهریتی اهتسوپ
 شیپرا » یلاپلاتبا دا زاسلیف : وااب هادرارق

 رگا ؛ دش راگدنام ایلاتبا ردیدوع رز

 زج تشادیزاباهنآ رد وا هک یناهلیف هچ
 هسبوا یا رب اما تخادرپسنوا ندب و نتهب

 ۱ دنریگبم تقو ترهع, اقبرفآ زاامتیس هدبزگ ربءرهچ ناونع

 لاحتوخدوخ تسعفوم زا یدوعز ابا .دروآن افعرا یلا وا رف
 یلایلاتبانازاسلیف « تسادتنحسهکارچ . تسیل  ,شناهوهق تسوب ودلب تماق اب یدوعز

 عن یرادرتهرهب وا دادعنسا زا هجوچیهب

 هنصافااب و دنرا دهجوت وا مادناهباهت و دنیامن

 اما ًاتسس ل وعع تسیرما نیا : دنکبم هفاا

 ریس زا ار دمره ی اایرع4 » لماک  جوت

 دزاسیم فرحم یرگیزاب

 یراوسا شاهدنپآ ملیف هب یدوعز
 ابداع هک تسا .دقتعمو دراد ناوارف

 ءا دصسا شناد رگ راک و نآ هصق هب هحون

 دهدزوربار دوخ

 دسیراورص ایارآ یدوعز ,لاح رهب

 یاد و دمآ نا رهتهب ربخیب : هایس یایز
 شیاهملفانا . تنگ دهاوخ زاب لاجنجرپ

 .دوبدهاوح زالاجج ناچه

 :هگنیایتفگ زالوب هرانس نیاهراپرد
 یاس ناگر اس رتنییزا وا نوکاره

 یسشاییز و تدوبیکس رد دوخ هک ایلانیا
 تاتشچدآ و تساهدویر نادیم .دنادرهش
 هسحادوخاب ندرک راک را رقب ار نا زاسلیف

 !رایلاتبا نزادا رگیزاد زا یرابب تداح
 نایابزایب هایا رآیدوعز» ۱ تسل هتخیگنا رب

 ابا ریتدم و ددرگیمزابشتکلعم هب شلیف ره

 دونکاهک ناچره دروآیمرس هبدوخهدا و ناخ
 وا .تسا هدهآ ناریاهب شردارب ندید یارب
 ,نابلاتیرفآ نایمیناماعیاههطبا ر؛ .تسا .دقتحم
 دتیاب مهرمع رخآان هک تساهیلایسآ لم
 . میتسه دوخ هداونا
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 | لارتنوم كيپملا هراتسقوفام,هلاسدراهچ رتخد كب

 «یجنام وک اب دان»

 9 جیکاراهرت ویپماک

 دح زاغآ یرواباناریچ هه []
 نآاب كچوک یادا .دو پا باوخ كي ر اگنا

 ناچ,موصعم ءرهچ و هدبنک و ثابراپ مارا
 كسسانیز تاکرح ریمل و زرف «تعرحاپ

 جیپ شف السا رپ ددبهب ناچ و دادیم ماجناار

 نارواد و نارگاخامت ناهد هک دادیم بات و

 دون مادام زاب

 جسیگ ی صتتیب همه نیازا هک نارواد
 .دنداد ۱۱۰۵ رعن وا تاک رحاب قاعناب تدوب هد

 هک تیادرمن نرتالاب و روصن قوف نيا
 هف رگ كيپلایاهیزاب جیرانرد تساسبز ثاپ

 زفالار9۰ هرعن یساک و یک چیه نودب یگنه
 یتسج و داد اید دان ریگنا رحس تاک ح

 ۱ یدصردات دن تعاب زپن هرصابی اطخ
 اهرواد نیر ریگ تخس .دونک هرعنن ها

 ناک رحرد یصقن نارتکچوگ .دتسناوتن مه
 دبایب ایدا هدنمیطن

 ست ویپماک هبار تا رمل ی فو نا رواد
 ر هرمف تسلاوتیمن رتویپماک « نداد

 ناگدنک میلخت !
 هرمن ۱۰ دناوتب یرشب چیه دندرکی من رکف
 ییایاریار نآ ,دریگب دارواد زا لبمکت ار

 دروایب ولبات

 هتحل دنچیا رب و دندونمت رکن میت هر

 مساو» هرعن تیفاعا

 : | رگاتامت هلمج و تسن شخن وولبات

 نا یا رناکهلهلاه و
 دن دن اقا سد

 ور نآ زا

 یشزرو «* وصح

 دویدن يک رتویپماک
 دساحایسد

 ها ۱۱ برجا

 دل تنامیژ نلاس دهه

 ماگ دامیم لا رتنوم تایل

 یاشامن یارب یگمه هک دش یناسودخررو

 بیس موجه یتئادتسود و نیریش یابدات
 یاع همان رب یارب طظیلب هایس رازات .دندروآ

 ودیس ربع یلصا تیق ربا ربهد ان یتح ءایدان

 دوچ و دشیمربكيتساسیژنلاس تیفرظن ماعن

 رد ۰ توهم مدرم دمآیم هحص یورن ایدات
 یاه شخرچهب منچ و .دتنفریم ورفد وکس
 هب شاهمان ربنوچ و دشخودیم ایدان پبرعلد

 یوشیهنابوجحم و مارآایدا ,ایسریم ماعتا

 داجیه طرفزا مدرم و تفربع دوخ تکمیل

 .دندروآیمرد هزرلاب ار نلاس

 یسچنایوک ایداب « یندم ددارد

 اش قاهآهرهث ؛یلایور كيساسيژ هراس

 ردوا. درک هریح دوخ یوسار اهمتچههه و

 ار ۱۰ هرمن رابجپ , فلتخم ناک رح ی

 سورعناونع و تفرگنارواد زا لماک رول
 اجره.دومندوخنآ زا ار لا رتتوم یاهیز#

 ار وا ناراگشزرو رگید و مدرم فرم ٩
 9" دنتسا وخیمعاضعا وا زا و .دننف رگ م نایم
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 مهراب ها
 ۰ تسا هچب رتخد كلب ایر  .تظاوموازازور و بغ ظاحم نینچ

 ابی او غارسب هقباس و نیرمت ین یاهملعا یسک !دایمان دندرت يم ذوربم سع 7 ۱
 سنا « ۰ /

 نت مپ رد و دزادرییم یزایهب ها._گچه ود وما ر ۱ راس هکبا بیجع

 شکسو رع اجهبه ری. ناع هد یتفو وتخانیما ل اایلتسا همه سا ) ِح

 ۴ ابچپ لیافع رد ه وگچ ددیس رب یم وا

 و گایسلا عر ۳ بیماتسا توافتیب ر ردقیا ۱۰ همت نازک
 اوج تایر ن جم بیجع السا 1۰ هرعننتفرگ نم یار تفگ 11 تایملا 1

 نی تیروکاتوا» هک ریست رایدشچ مه اب درج تب
 ۵ یلن ۷ خبنوم كييملا رد مک ما هف رگ

 28 ته تنحخاو نا راس لیاقت ردهکن اب .شلچوک یابد ِ ۰

 ورک یگررب تنگ ۵ هیقپ یاهلام كاسم



 ...یلاجنج و هدرپیب یلوگتفگ رد «رهچوسم» اب

 !درادن «تیصخش»«یزو رما ناگ د نناوخیادص

 2 زا 2 !تسایرا رکت. امنازاسگنهآ راک

 ثاب یزاگ دنام و تیب وحمو

 دشابیم نآ «تلاصا» رد ادص

 یشاد مساقلا ونا : زا وگتفگک

 یاههرهچ را هاگچیه «رهچوس» 8
 الاح ؛ رطاخ سمهب . تسا هدون راسلاجح

 تسیلدش سح شنوگس رک دبا وضیمن

 توکس زا + شپادص ناگتعیش لاح رهن اما

 دنا وخینا رچهکسا زا ربخ ینو . دن ریخابوا
 رهچوم اب ؛ زا ریش رد امین هراس راگن رخ
 لئالد یمدیوگ زاب دنا وتیم هک هتاد یتش

 دئاب شنوکس

 و ناراکههک زا ناونیم , ران

 هک دون دادملق راچ یعیسوم دانوکشیپ

 ناچهنابادص , ددو یمیدق نیا مغریلع

 متساوخیه.تسا هدنام يقاب دبپ درومو ناوج
 لاس هعهبا هتسناون ادص كب روطچ مسرپ
 ٩ دشاب هقالع درونو توبجم

 نکیو یادص یراگدنام  رهچوم
 تلاسا رد نم یادس دیتنک هکناچمه اپ

 تمایز نم یادص میوکپ مهاوجیس , تسنآ
 ادم تلانا هم تا یادم ۰ تسا

 رگیدسکجیه هلو نکیو یادس یمپ نکیو

 لاحب ات,رهچوم یادم یمی رهچونم یادس

 سم رهچوس دنک اعبا یک هک ۱.

 زیلد س بح ؟ دناوخیم هدناوح نالم

 وعب رضاح سسهبو تسم یادص تلاس

 هدش هنهک امش

 دیناویم , دانیاه هنفگ هب هچوناب

 یزورما یاه هدناوخ یضب اهناوج یادم
 آ دین ریسفتو فیرعت + ار

 یاهدنناوح ۰ اهلاس ن ۰ . رهچو

 دنا وصیمرو زهاامیاهتتاد نلوارف ۰ هرو رب

 درسف اما دنک لک اهنآ زا یا هلارت دیاخ

 دناوم اهنیا . دوشیم شومارم تلاسا
۳ 

 دسخیم دیلعت رخیدمص راک امامت . فدت

 كي ,نزناوج ناگدنناوخ یارپ «شوک و که

 ناشتاک رس یهمه دنکپم یمس . تسوگلا

 رکیدهک مه هدنناوخ یاهیاوج دشاپوا ام

 راثیادص .ینیبیم ینکیم شوگ , تسینتفگن
 و دنزپمن وم رگیدمه اپ ناشندناوخ مرفو

 لا ونیمنهث دونیم روطبا ! تسا لماک هییک

 شراک ربو درک هیکت اهنآ زا مادکچیه راک رب
 اپ هکتبا لثم السا . دون یراذگ شرر
 یکپ تواعتم ی .رهچ دجچ یولک زا ادس
 یهفایقابیکی , شیر نودبی رگید و شیراب

 هتفه یاههنا رت

 : یناریا یاههنا رت ۶

 شویرادس سوم هشیهرواپ -۱

 شوبراد  نوخش ۲

 ینا - نیچروخ - ۴
 اینامیس س وناب - (

 شویراد - زادهیالل

 زاتس س سارهس

 ملا نیهیس - نمدرم -۷
 یصترم - بویاربم - ۸
 یلس- زاوآرر هث یوناب 4
 رایزام - ریگیهام -. ۰

 : یجراخ یاههنا رت #۴

 یزورسیعن - ۷ موبلآ -۱
 رماسانود س رادبتسود نمقشع -۲
 تپا ویراپ دزا وبیقیسومرادگب ۳

 هورگ - یدو اجنپاهکن ک وزرآ -
 « دب ولف ۳

 یدوم» هورگ .- وتندمآ زادعب بم
 « زولپ

 ینراک كملپ - قثع زاوآ ٩

 هورگ - مرادزای قشعهب نم -۷
 هزرتتیراک»

 هورسگ .- دیدعآ شوحهناخ هب به

 9 ینیسوا»
 ناورک» هورگ - یدیلیکاف به
 «زتبمآ زتیه

 اآ - ودنانرف .- ۰

 
 مومحم هنا رکفتم یتسژ یرگید یتخات

 دپ ایم نو ریب

 رب ریبعت ؛ اش یاهفرح تنکس 8
 تداسسح + اهاوج تصفوم هب هک دوخ نيا

 د رهچ وس  تاج
 منخ رهن ود یخی 1

 و یرارکت تخس ناغ متمک ی م _م «والع هک مبرپگیم هجیتن دون یریصن

 ماش ,دچ ثابیم ی ههدهک یخنبنم ۱ دتتسه زین رکف هنوک , دیلقن

 ست توکس الص , مت مهد هبج حواردمناویممها وب تفورههک ماءداد نا

 نناوخ و كانهآ نتخاس دیاش یتقومتآ ,دشاپ تداسح رب زارق رکا . مشاب
 وجییناماس ۰ تساهدش «یک ره یک ره» هک ۳ ی ییف ۰ اکسس یئادس هک دکیم تداح

 ۹ سم ءار اح رد ه دوخ یادم ار هکیل هنیب :ا
 مد .هفالع و تصرف رس تقو دریگب

 و اهنآ یهقالعب نم . تسادج اهناوج زا
 دیلقت اعا مراذگیم مارتحا ناتقوخ و قود

 یزیگناهرطاخ سکع , قوف سکع (7
 هدامآ هک «نز» ملیف هیهت ماگنه زا تسا

 مسلیف نیاهپهت نامزز ۲ و دشابیم شیامن
 1 (ناد رگ راک و تسراس) یناوربا نسب

 یسسصاملیفنا رگیزاب] هدیپ و دین نه
 سپ یضح هدش ثعاب هک تساهدمآ دوجوب

 .دن وشیمحمج مه رود هاگ هگ مه راک نایاپ زا
 سیشوخ یناوربا یا رب ملیف نياهکنیا لثم
 یو ۰ اهیتسود نیا ربهوالع اریر تساهدوب

 ت ۷ هحفص 7

 ۳ ی

 یهجوتروخرد شاداپ شلیف هدننک هیهت زا
 دروصرد یناوربا فسوب . تساهتفرگ مه
 : دیوگ م دوخ ملیف نیتخن

 هک ملکی م یعس مياههتخاس رد نم
 هتخاد عن رد مه ار ناتیاهاتساوخ و مدرم
 4 مسن و دن زن هعطل مراک هب هک اچلآ ات مشاپ

 ار فتحم تافط مان تسیروط مریحا
 , . تشاددهاوخ هگن یضار

 ثس هراتس سس ۸ هرامش



 ... اهینابرهم واهتحمخساپ رد

 .دنتسه یح وا ریماضد تشگ زاب هاربمشچ نادنمرنه و مدرب9
 متویحول ریس زا هتنه + .یباد 9

 ب4 تفاپ یاهناچهمه ساکعنا ناچنآ و

 تفولع یاه یرادیب زا دروآ نامقوغ

 د اع اب ایسنیا ساش یاههرهچ هزاب
 رذ شوحیاه رظنهلعتت و .دند وب یادم ساعت

 هک دتنگز اب * یحولریم » یهلتس لایق
 رادیساپ,راب رگیدو ميروآیمار یاهدیرگ
 یناب رهع تیاهیابک ینادم ره یاهه یا رب

 یه ی رب و .دندوعن یلدعه یح ول ریم اب

 اسم یحنناوخهک ینارگید و ناگد ناوخ
 دون تسحعرب و دندوب «نانا 1

 شدت و

 نا رگید حاحس ته شادنچ یح ول رم

 دچجوفادمهباپ ایضعب هک میتسانم و دشابب

 ارامیاه یرح «تموصخاب رامشتنگنا ,یرفن
 امآ

 ميدمآ هراثا شیپ رد هک ناچنه

 .دندوعن ریبعت یحول ریه یدام جایتحا رب
 رحاراتساوح ود خاب هدینکي سحز یسک رگا
 ؟تسیتساترب یلیلد نيا . شنحز

 تشفابردب نکس یراک هک یسکر ه

 یحول ریم.درادتشادمشچ دربیمهک یتسحز دزع
 هلو قح زا ننذگ رگیدسک ره ,هن

 ه ناچسه .دشاب دناونیمن یزاییب یاناش

 رگبد...تسیحایتحا رب یلیلد ؛ قح نتساوخ
 دسنک ی مادیپ ترورخ هتکتنیا نتفگ هراب

 هک هتاوخ یدزع و هدرب یننحر «یحول ریع

 مستشو وا حایتحا زا رگا ... هدوبوا ملسقح
 بسیتطعاع ندو حاتحع كب , حایحا ننا

 مشچب ؛یحولریم هودنالاقرد شنادتف هک
 دوخ ءاعسنبا یاهمتآ هک نانچیه .. دمآ

 مهزاهک- ناشیاههتنگ تداهشب .دناق رتعم

 دنرادن یلدمه رگیدکی اب .دنربخیب رگید

 و ... دنتسن ككيرخ مه هودنا یاههتحل رد

 ددایرتار رگیدهاتدوب رادشه , یمحول ربع
 یاهمنآ یتطاع هدرد» ۰ تتیقح هب

 ودرک ی لجت یحول ریمج ودنا رد ءادنیس نیا
 دروآيرابشه دنا ویم دوخ نیا . دش هتخاخ

ّ# 

 مرگ رس اهزورنبا یسحا رهچوس [3
 یدصحا. تسا«تاقالم نیرخآ» ملف ردی زاب

 رسب دابآمرخ رد ملیفن زا ردیزاب طاخبهک
 وتقد اب «توکس اهتدم زا سب ۰ دربیم
 .تفریذپار رو زعماف ردی زاب دابز سلوو

 دهدیم شرا زگ دانآمرح زاام راگنربخ

 - ۸ هحفص ۲

 یهحصتشپ رد هدنزاس و لاعف یحولربم ۲7
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 متهيحول ریمنقادصیهتفبرف نما سلبآ [] كي هتیاشهک مینکن انچ مراونما :تدحو [7
 دئاب یحول میم لثم تسوت

 ,شاک .دزاس رتهناسس ار اههطنار و

 ونک هیه كيب مافع رد «تدحو»

 هلمجنآ زاد زیلاهف رحوتف رگ سامنام اب رگیزاب

 دد رگ سم زاهتماللس * «للااشنا یحول ربم

 یا رس ددنلاب شنفر ماگنهار نامایرمخیب

 ! تاقالم ند خآ
 نیازا یلاهحم ردیزاب طاحییسحا هک
 یسنادرگ راک یناجغ هللادع طسوت ه< ,لد

 هدیدرگ هجا وبی :ارطح ایاهرابب دوشیم

 تساهنخادنا رطعحنا ر شناج 4۳ .تسا

 یاهفرح هب هجوتاب دیدنپاب لاح رم

 یاصن اب شزا- ملع درو رد یلمحا
 رای هسچ تاقالع نیرخآ ملیف , یتراجن

 ؛دروآ دهاوح دوجوادبیایس رت ار

 هراس هکنیا رگید هجوت لباق هکن
 دن رتهیلانبیروپ تاقالع نرخآ ملف تسخن
 یاهدادرا رقدوجو ایه دشاسم نا ربا یاس

 ازهع,دراداهدیف رد یاب یارب هک یدسعت
 نفوهمه ,تیدجاپ هک تسا هامکی دودح رد

 تاقالم نیرخآ ملیف رد یزاب فورصم اردوخ

 نیاراک هجیتت زالقنا رد دیاب و تساهدومن
 ...دو پیکآ

 امیس هراتس بس ۱4۸ هرامش

 یفهالت ,وا زا لابقتسا ماگنه دبایم , هجلاعم

 هک ی لایریب و زیمآ تبحم یاسو ره ...مینک
 هناصلاحهک یتحعره و دوش هدر وای رهچ رن

 نا ربجا راهب ربخیندنا ونیمدوخ .ددرگ شراث

 كس ۰ هدننک هیهت كي ناونعب نم .دنک

 .هس یدر از

 نرحارات اعفاو هرگیزاب كب نادرگ راک

 و تیسابیحوسل میم یا ۱

۳۳ 
 لایتباتک مک باج شنا رع ماگنه

 ایل ههراب ودیسام

 هک یرابین

 تسا تسود

 ۳و هکسبا و تعا دوخ بیرخع وب رز
 نم. دشاب رسیم هک رظن يکشسنان مادام

 ءاش مزاسلیق و وهماسلیف ییللتسایعس

 دس یحول ریع لاح را ینوگتفگ
 شرادبدس ات ددرگبع

 دی امنیت

 اب ماگههچ .هکنبا و

 سگ یارب یناوا رف یاهفرح یلطم .ميیاتشب
 رتبهو تشاذگ او رگید

 تادم را یاهاشن , یح

 یلاجمههک تشاد
 رو
 4 بت

 شتاب دبابسمک ریدببرح یتفادص ۱

 سکش «ملیفر دهک نگن «سلبآ تخاد

 7 تااتاد یراکسه یحول ریع ان « ریذپان

 البيحول رم :تفگ وا یناسنا یراوگر زن
 دف رذنم. تساعن مایتهب يسچن

 یاههحص دیابسع هک دوب هدخ شاد ناب

 هوتزادن اکما رگا متفگ یحول ریمهب .میشاب

 نقرک زا , هوتیمندرا و همطل شلیف موادت

 ینساقآ وا دنک یراددوخ اههحص با

 گو ارف,شلیف یتسدکب هب هک ی لاحرد تفریذپ

 ال بم رتک اید رمباپ هن وگبا زا

 یا قلاخا یهتفبرف اعقاویم
 دروح هملطعت

 تقرگ غا

 مزاسلف

 ۲۱ هحنص رد هی

 تا رسپ ( داز
 !یئابلاتن ا هدننک هیهت

 ۳ یلاود یکی یط 0
۱ 
 بن هنیه و دربيم رحپ ایل تب

 اگ دنک هیهت زا یکیرسپ ۷ م یمنیص

 سود هدنالیلوکسا رتکد» ماب یتابلات

 هک دخ هدینش یتح و تشلد ی

 ۱: یک ام و6
 هکسا هیدیجا »هک دن هیهتنعا ر

 هدنا
 ۱رزاءدشد مان دیدخیا ی

 ۲ ۱ _ب دار رهش نوتاو ۹ ِ ِ

 ]دم خم ال وک ملی نی

  ۱ هب انس 4 ِ  مس را

 1 رادیم یارب زارف

 ؟ر ام
 امر ورنسع هک تندیس و بن رد

 : | دیای ساکسنا «وینیجا» و داژرهش

 «میرم درز یودد

 لاحرهبا شدزمآن ۴

 ماودر

 تی تا ی سه تا



 یاهند رتهب
 رت امت هزا ونشح

 یاههناخ

 یراس ناناوج
 داناوجیاههناحرتائت هراوشج نمود [7]

 تشیه و داد همناخدوخ راک هب هنگ هتفه

 زروانک ی لع .دمجم اهنآ ساررد هک نارواد
 اراسهیرتهب دراد رارف رنات هقباساب دعره

 شان قوف هراوشجرد ,دندوعن باختنا
 یاسراک هئارایارب ناناوج یگنسیه و

 بصجعت رد زاب و دروخیم مشچب البت یرتهب

 شاداب يراس ناناوجهناخ یاصتا هکد وب
 هارایهجوت لباقراک بوخ وعیسو تاناکما
 یرثوم شنوک دناونیم هراوشجییا .دندادن
 دانس رهشرد هک ی ناناوج ندناساش یا رب دشاب
 قط .دنکیم تیلاعف رتالت هیمز رد ام یاه
 نیرشته ناونعب ریز دارفا دارواد ءارآ

 . دندبدرگ باختنا

 ینادرگر اک نیرتهب
 هئاصرداتسرهش زا یزیرع اصرمالغ -

 و « خلن یزاب » همانشیامن ینادرگر اک یارب
 یارسب مق ناتسرهشزا یهللاتعن رورسم ۱

 اک رتشم ربوک هیشاح ردهمانشپامن ینادرگ راک

 هاسداتس رهش زا رفراپماک نهم ۳ ٍ

 . نوتاحهن همانشیامن ینادرگر اک یارب ۱

 نادمه ناس رهشزا نالقاع ریکا - ۳ ۱
 ,مدآ و هتخرف هماشبامن ینادرگ راک یاب

 درم رگیزاب نیرتهب
 داباهع ناسرهشزا هدقت دمحا - ۱

 . كستسم همانشیامن رد یزاب رطاخب
 ناترهت زا روپازرس لالج - ۲

 مدآ و هتخرف هماشبامن رد یزاب رطاخب نادیه

 هلاضرناتسرهشزا یمالغ ردیح - ۳

 . حلتیزاب هماشبامنرد یزاب رطاخب
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 نز رگیزاب نیرتهب
 دا رهش زا نایدوصتم رذآ - ۱

 .مدآوهتشرف هماشیامن رد یزاب رطاخب نادمه
 نانترهت زا یمساق هیضرم - ۲

 هنگ رسللهماشیامنرد یزاب رطاخب نادابآ
 هنایم ناتسرهش زا سئلهر یرف - ۳ 1

 .دوناحهن هماشیامن رد یزاب رطاخپ

 سیون همانشیاهن نیرتهب
 داترهش زا یربزع اضرمالغ سس

 .یلنیراب هماشبامن نتشون رطاخب هیلانر
 دار هش زاروپروئاع قداص -۳

 .مدآ وهتشرف هماشبامن نتشون رطاخب نادیه
 ناسرهت زا نیشنهر نودبرف ۳

 .كستم همانشبامن نتشون رطاخب داباهم

 روکد
 ناسرهش زاهدازراجن نیسحمالخ ٩

 هیرگ هک ماگنه همانشباملروکد رطاخب رهشم رخ
 .زاس

 ناددههناتسرهش زا یقنترم سابع س ؟

۹ 

 !یشور ناممشج ! یشکد وخ

 مهزیگناروخ ! نشور نامنچ 9 دور الیل رکم ؛ ایم «راتس : ولا 9

 دنا وخب زاو اشدوخیاجب اهملیفرد تسا رارق ؟ هدرکن یتک دوح

 سیهتیلست اقیمع ار هدراو تسحم - ز رگع رواج

 ! میئوگ رهورف الیل و راتس مدناوخ یئاجرد

 جز اهناسرهشزایکیترفاس ماکنه هتشذگ ؟نتورد

 ۱ جا ودزا*تسارا رقو دناهدش رکیدمه قشاع

 ,دنناوخدیدوب هتشون ... مال- اآ 9 11 نت

 ناگدتناوخ «یرکذلار» هلارر سی.یجایتحا هچ الصا , اقآ یا ب
 افطسل . میدوب هتشون هچ منادیم - ۳م رود
 !! دیهدن نامتلاجخ ال

 ! تسرد راک اکیزمآرد هک دیدناوخ مه اش

 ؟تناذگ ءالک رالد نویلیمود این رهپسرس

 انرهس تنگیبدو یک ! بچع - *
 اهن ویلم رس درک یراب هک یلاهملیف نيااب
 13 تشاذگ هالک ینا ربا

 ! ینق هه رض

 دا
 هدنناوخ الاح هک قیاس ریگ یتنک یرظیح
 و ناکذشاوخ هک تسا هدومن اعدا هدش

 ۱ :دنسرکب یم یلف هیرض زق اهم

 ناشیا هب یشوگر د هک دوش ضرع
 یتشک ینف هبرض زا انقر ردقچره : دیئوگب

 ناگدتاوخ.دندیس رتكيپملا رد ینا ربا ناریگ
 !! دنسرتیم یلاعبانج ینف هبرض زا مه بیقر

 ! فا رگلت

 یفارگلت : هک دیادناوخ اتح
 یرامیبرتب زا اروا هک هدیسر هدیاه یارپ
 ؟ هدرک «دلب»

 هک هدو . یفارگلت روجهچن را -
 ۱۱«هدرکد لی» ار هدیاه

 ! ینامیشپ

 دوب هدش هتشون یاهلجم رد

 زا ,نیرن هک مدناوخ نم اقآ 8
 نیارد اش رظن . هدش نامینب شدوخ یرغال
 ٩ تسپچ ءراپ

 هدرپ كي : دیسرپیم هدنب زا رگا
 ! هقشع ار تشوگ

 نت تم

 برثه:دوب هدش هتشون یا هلحمرد 8

 !دننکیم در ار یکم یاهگقت درم یاههنیپ
 هدرکن اخرمعردتسرد راک كي رگا

 ! تسا نیمه « .دنشاب

 1؟ تسا رخ هچ
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 یارسس « نهرقآ شون هک مدناوخ هلجم رب

 ان تساتو هتفر ندل هب شابشچ هجلاعم

 یهسلجم رد ,دنام تهاوخاجنآ يمولعم

 كيمادک هتشگ زابنا رباهب هک مدناوخ یرگید

 ؟ مینک رواپ ار اهفرح زا

 روابالصا هک تسا یرا رصا هچ الاح _

 1! دینک

 ! بلاج
 متناوخهک میوکت ناتیارب دیرادکب 8

 يم جاودزا شقپاس رمه اب یلیقع دنشوه
 ] دنک

 ماگنهیلیفع دنشوه دیتنگیم رگا -

 رنلاجنامبا ردروخیمبآ ناویل كب یگنشت
 ۱ دو

 ! حازم ۰ ۱

 سپاهب منناوخیربخ ناتهلحم رب

 رگیدکیاپ راتسو نیرس ارچ : هک نویسم

 هرح هچ تص مولمع

 ها حصح جت تخت و تی

 « شین

 و

 «شون»

 ییفلت یاه

 شرس !رچ یتساز مسرپب مهاوخیم ؟ دن رهق

 ٩ دن رهق رگیدکیاب راتس

 رگیدکناب راتسو نیرست نیا یارب -

 ونیرسن ارچ : دسریب اع زا امش هک دن رهق
 1٩ دن رهقرگیدکی اب رانس

 ! هزرابم

 نازرفو یپلیآ دیدوب هتشون اتآ 8
 « ناوجود : وجلد زرابمودو فن هژاتود

 «]ااوجود» نیا «هژرایم» مئادب متساوخیم

 !؟ تسا یروج هچ « یش

 !! ایح ین یا

 ! خرن
 زا رصعیاه هدانرور زا یکی رد 9

 هسک عقومتآ : هک دوب هدمآ نیدرف ذوق

 لوسپ هن دوب انوس مامح هن میدوب نامرهقام
 شی امرق..ییتشلد سمت اما رتکد هو مبتشاد

 ۱؟ تل تسرد ناثیا

 هکر یسشوت ر بش نا وت مه ناشبا -

 ۱ دناهدرک نیبعت «خر» ؛ كييعلا

 ! رتیت ۱ تو
 , هحفسرد هک ار رتیت نيا متساوخیم ۰

 رسیفت نم یارب دوبهدمآ یاهلجم یر

 هدناوخو دناهدش هدنناوخ اههنیپ رته :دینک

 !امنیمنادرگر اک نازاکسهآ و زاکنهآ اح

 ایشروسخ رودب هک رابقا وهنیع -

 یوامس تک رح مه رنیل نیا دننکیم تکرح
 ۱! دراد

 ! دروکر

 هک مدناوخ ناهیک همانزور د

 رد هکار یرتخد ره یئاریا راکشزرو كي

 مافسب نانبا ! درکیم چام دیدیم ككيپملا

 , دنانیسرز مه یرخآ

 دا میسانشنر دق الصا تعامج ام -

 !هتشاذگ اجب دروکر «جام» رظن زا هدرک



 رلنن راهلنا و كيپملا مرگامرگ رد ۵
 :دندرب نارگید و میتخاب ام ارچ هک. اه

 رطاخسهب .دراد هناهب ,شررورزا نتنگ

 هرهچهب رود یاهلاسزا مياهدروآ یریوه
 هک ... فراع و نگیو «نیدرف «یرنه یرهث
 راوجرد مادک ره و دندوب شزرو یهتسیلد

 تسشارف تاقواءرنه هیمز رد ناشپاهتیلاع
 صاصتخا حور هیکزت و مسج تیوغتهب ار
 ,دنخا دوم

 یملیف رد ؛ دوب رارف نیدرف , اهزورنآ
 اره یتدع هک دنکی زاپ نابهزاورد مان

 دشن هتخاس ملیفاما درک نیرمن یلصا زیزع
 نیدرف ,دنامیقاب لابتوف شاع نیدرف هچرگا
 یرتحد ملیف رد ۰ دوبهدمآ یتشک ی ایند زاهک

 یشزروصخت زا یلاهههشچ, دشکیم دابرف ۱

 زا یلادحزا سپاما دراذگ شیامنهب (ر دوخ

 و یلاجج درع ینامرهق سوریس ([]
 یندمهک امنیس و تاعوبطم شورخ و بجرپ ۱
 هلیب رد شایلیصحت یاه یریگر د رطاخب ۱
 دنصرد اهزورنیا دوب هقر ورفت وکس ۱

 هک «فرح» مانبتلیهاتوک ملف هیهن ۲
 وآ لگ ین. رهورف البل تک رش ابا رنآ ۱

 و دزاسیم نویزیولتيا وروپنیرز یه و

 هب رفس
 لآ وصب تساهسآاست یساف دم 0

 تیلاعف ابی رد رادرسلیه ناتیما

 اد سلیفنایلاپ سو رطب ۷ رتشیب لاحباتیساق

 یلاهمایف رد هلمج زاوم شادی راکمح فور

 رح یاهفلع و ناراپ وهایه  روچسع

 بره هب یس دمحم هتشذگ هتح ۱

 وددن وی «ناریاتخاس» ملیفييک ا هب تر ۱

 دیاین یراکمه اهنآاب

 هک هدوبهدروآ . شیپ هتنه رد

 لیکشتیگد نبوتحوز رهچوسم قانتاهب ینیک
 تاعاللمای رتههحعصداتتسا هب ریخنیا . .دناهداد ۱

 اسمابیساعت یط ؛یتیگ هتنهنا .دوب هدمآ
 ویگ دنیونهب ماهق)لحیفمهان :هکداد هراشا
 یگدن ]رطاخب همان زورهب ما رتحا و یراگن رخ

 )]( هحفص ٩۰ -

 ح
۱ 

 ! تسا هدشراک رب تاعوبطم و امنیس مارآاندرم

 ۰.۰ مراشا کل و یتبگ

 نابزا وردیلصا زیزعابنیرمت هلعسا و و یتنک

 هد وعن ادیب لابتوفهب یرفاو قشع «یلم میت

 .تساجرباپ قشعنیا مه زونه
 یوهایهرپ یاهلاسرد مه « نکیو »

 یهناچودروآیور سکو ب شزروهب +, یناوج

 یتشمه ینامز و تخاونیتشهب ار فرط
 بوچراچرد تیلاعف ! دهآ هتخاونش !هناچ رب

 لاسزا نگیو هکنیاات تشاد همادا «گنیر
 گر اب و تفرگ هلصاف یناوج تردق یاه

 2 دورن

 بک تسیاههرهچ نآ زا مه فراع
 و دزرویم قشع كس شررو یهتسسشررو

 ینصرف مه زونه هک تسوا دحب قشع سین
 یسشار, دربیع تکارهب یتسد «دنکادیپ

 ۱.۰۰ ریخت اهزورتآ داب هک

 زا ییوبرانس سادارپ مه نآ ماعتا زا سی
 ثریا تکر شاب ار یدتلب ملیف روپنیرز نعهت
 .دربدهاوخنییرود یولج دیدج هرهچ ود و

 هک ی تقو » ملیف رد یگزاتهب ینامرهق سوربس
 هلاحض ینادرگر اکب ار « دفاکش نامسآ

 تسا هدیناسر ناباپب یرهچوم

 ریسک .دنادیمنمیاربد ادنچ یلاجم , ماهزان

 تادتیلاعف ,ندوب راگنربخ و نتشو هنیمز
 .یلوتس دیدحالصاب هک تسنیا و مشاب
 فرصت یراگنربخ راک هماداز ! ههمانزور
 _ت

 امنس هرات - ۱۸ هرابش

 یرنهلفاحمهد رپ تشپ زا یئاه«هدید»واه(هدینشر» 6

 ]و رگرابایکیو درملوا شش رگیزااب تایم مليف كی یرادربلیف ماگنه : میدن 8
 تاددیرپه یزیوالک هبر اک هک هدش ادیپیریگر د رکشلیهایس نز كيرسرب «درم رگید

 یلاوریوپادنا زا تسا هدرکدیزاب رتشیب مهملیف هس ود و هتشادیلزج یاهشقن بلغا هک نژ

 رومشقت نا رگیزاب زا یکی اب هدربمان ملیف عورشماگنه زا ایوگ هک دنابیم رادروخرب ینوخ

 سل لوا شقن رگیزاب اسادونیمداجبا !یتیمیمص ناشلایم و دزیریم یتسود حرط ملیف
 /4ردوخ دیلاسر دهاوخ ترهنب اروا هکنيا وهدنبرفیاههدعو ابددرگیم نز یلابیز هجوتم هک
 )ومو# تداح «یقتعیابقر ینعی «ملیف درمرگبزابودنیا نایمدرومنیمه و دنکیم كيدزت
 یاهااج تم لوا شفن رگیزاب ملیف دروخودزنحصرد هک دسریع اجتآهب راک و دروآیم

 !:زهبربابابمهفرط و دوشیم هایس شاهنوگ هسسک دیوکیم پیقر مشچ یاپ یعقاو رولعب

 ریچ نیا هی تقو : تگیم یوار ... ادییانشرسنآ هک دوشیمایپ یقرقشقنانچنآ هصالخ و

  کنشادراظتنا و تسبدیما ملیفهب ناوتیم ایآ ,تسا میفهدنزاس رداک نام یکحضم یاهیریگ رد
 دریگیمابتاملیفابا ,تیعقا و تا رصح زا یضعبهک تساجنبا كحضم ؟ دیآ رد راک زا یبوخ زیچ

 نیقاورندها وخیما راهملیف یرا رکت صف «بوخناوجهو«دندرم» و«موحم رتخد» هیصق نانهو

 تب رته ؛تنگیم یهاوخرییخ یورزا یوار..دوشیم یحاضتفا نینچ شاهجیتنهک دننک هدایپ
 رقناولف راکات یرادربلیف ریغ تاعاس یاربدنراذگب اردو تافالتخا نایافآ زا یضب
 آ ددرگن رتسگ هباس یرادربملیفكچوک هورگ رب قافن رولعنبا و دتفین قیوعتاب

 ؟ود ,یکی هک ینادرگراک. ينامدوخ تشن كي رد هک دیش ۵
 سا یاهمیآزا یضمب یاهیریگ رد :هک هتفگ دو یدبملیفهک شلیف نیرخآ هیجوتردهتشاد

 . ۱ هشابهتشاد شمارآ دنکیم هک یراکیارب [دخدیمن نادرگ راک هپ یلاجم نیرتکچوک ؛ابنیم
 )  ینکشیپار یناکن نینچ شیاهفرح دییات ردنادرسگ راک نیا .دنکر کف تحار لایخاب هناوتب

 و تحاب یتنگنه غلبم نمملیف هدننک هیهت هبیرامق یهلج رد نم ملیف رادرسلیف :تسا
 ادهحم یحربرد نانچنآ یناث رد هدوب راتومریثالوا هک تفرک یروطارم ملیف « یزابجل
 دد .مروایب رداراهنآ مدشروبجم امامت هکدوبهدش هایس ملیف

 ۳ رب بوخ

 ۶ لوح موادن نم هلیف هجیت
 لعها كپ محازم درم یاهرکشل یهایسزا نتدنچرکید یوسزا . هیضق یوکی نیا داد تسد
 | الوئمناوعه دندرک هدخاوم ار هدنبود_یتک کكيزاپ یاهاجب راک و دندش نز رکش

 و یعوسوم هچ رسربمنادیمن ملیف لوا نارگیزاب 3
 هرکمرهن ملیف هراتس دمآيم كي نآ ایت یرگیدنآ .دوب رشاح هنحسرس یکی نآ

 صملیف دیایامآ نکدرخ بنامعا |تاسیهنیاب تقونآ ۱دمآرد مردپ هسالخ

 و« هدتخاد یروخلد مه هنح نیمچ

 نآ ..دمآ

 ؟دنارم

 تنکیم یوار
1 1 

 تکرح نامرفرادرپلیفهیودحدب یزابر وتسد نارگیزاببوا ۲
 وتبم رپچ همه نادرک راک مانهک دبآیم شیپیراتف رک كي ورازح اسنیا تفرنا

 ۳ پ ِ ۳ کز هسار ! زاسلیف رج
 دونیم یطاف ردقنیاامنیسنیارب لئاس يهاث هارچ ینس

 كرادت رکفطقف لادرگ راک كي , جراح ر

 ۷ .درلج 2 
 ث فیرعتیارب یصاخ هویش «یناریایاه تیراسزایکی « میدیش ۰

 دعب باب سب دوریم هدننکهیهت غارسب ودنکیم باختنا نکرپناهدبساكی هک لکش نیا
 ۷ لبافم رد و. دنکی م هفاضاار هعق نایاپهلصافالب و دیوگیا ,ناساد لوا رسا ناو

 9 قودشوخ تراس ؟ دنفایمیتاقافتاهچ ناتساد لوط رد سی هک هدننک هه
 رغآ ولوا و تسانکرناهدهک تسا ملیفيا هلتسم ۱ دوشیم یروكب هرخال# بف

 / تتکیم یروخلد اد یوار ! مينکيممهرس یروجثكپ مهار هیقن [ سم
 دن .دها وخ یفهلشه نوجعمهچد وتیم هتخاس یر اسنیا سارا یملیف

 رد دومنیم فرصت در رو ک میدیش

 ۳ ةنیبهعل طب هکد نکم داهنشیپ واهپ دناهتشاد يتیود مهابهک جت زا ویوپ یزام

 دمت هتپرنه كیاب

 چی 5 ۰ ]زا داهنشیپ ننا
 9 تایپدازا هدومن فا رتعا فورعه هنیپ ره ن هک دوشم یشان اجنازا + ِ
 3 1 تکاب السا و درادن

 انا آ یر درادن يهاگآ نیرتمک تهجنیاژاو هدناوخنب بد گیزاب نیا
 تبا عورش مدرک شرافسواهب هک یماکنع:تفک شفت همادا رود یه ۳ ۹ :فنک 1 1 1

 رشت | م رب ایتشا
 . تار دهاوخ بوخ یاهباتک خاربپ تسارکپوا مت * تع# +

۳۹ ۴ 1 
 قوم اب «مدوب هتفر شاهناتهیهک یزور .دشمهنینچ قاعار

 هلیرخ یبوخیاهیاتک :منکیم هملاطم شاهمهاهزو نیا وت هاهتشیب قط
 عیلب یاهباتک ماست مدید مدرک هاگنمدشیرادیرخ یاهباتکهب یتقد

 ۱۱ تسا هن اش اعیاههما باتک و اهلک ار و نیلپما



 لوفزد زا تعجارم #
 ننرتءزان اه نامسآ زا رف رب پیک! [7

 یه هتعاسم یگنر روطب هک نیدرف ملیف
 ادنجمنا رهت رد تحارتسا یندمزا دعب دوشیع

 .دندش لوفرد یهار

 تلعهس یرادربملیف نابرج رد ابوگ

 یاصضعازا نتدنچ لاح اوه دیدش یامرگ
 عطفهب روپجم نیدرفو دروحیم مهب پیکا

 سیما رهتهبار شهورگ و هدش یرادرپلیف
 ,هاتس رف

 هتخاسردام رورصوصخمهک ملیفنلا رد

 د راذتک رش هنگن زیلگ و نیدرف دوشیع

 بپلیفیاهنجمدیمح ار اهناعسآ زا رفرب
 .انکی م یرادرب

 می رم گر زب یوزرآ #

 یهنیمزرددا زرهش یهبرجت نیتخ [7
 لحارمرد تسا میرم گررب قثع هک امنیس
 .رستشیبنیزا داررهخ .تسیف روعا ینایاپ
 نتشون و رهخندورسرد ار شیوج دادعتسا
 هدروآ نومزآهب :یفوم یناههب رجت رد ,هصق

 ,تسا

 تسامسیس هک وگ میرم گرزب یوزرآ
 ماگ رعث راوج رد « شتفا رط رطاخاب ءاما
 گر زب یوزرآ رگیزاب«یلانبیروب » .دنزیم

 - هب وتو برایزامار شیرادرپملیف .تسامیرم
 یسناپیش دیشمچ ار شاهیهت و هدناسر ماجنا

 ار دازرهث هک ینارگید تسا هتفرگ هدهعهب

 یدپ :دناهدادیراب میرم گرزبی وزرآ رد
 اب ؛ یسحا تخدناریا ,هناورب ؛یمساق

 یردیحدیشمج + یمیرک ترصن و ناشیاهیزاب

 روابار دازرهنینفیاهکمک ابیلوکسا .دمحم و

 گر زبیوزرآ هانوک ملیف نتخاس اب .دناهدوب

 .دوریم شدنلب ملیف زاوشیپهب دازرهش میرم

 لوبناتسا نزب هکی #
 یاهملیف هیهت هک یتیقفوم لابدب 7

 یناریانا زاصلیفیا ربهیکر تر ونک اب هلرتشم
 نایاسپ ات هک دسریم رظظنب هتناد ها رمهب

 نا زاسلیفیراکمهاب رگیدملیفدنچ یراچ لاس
 .دورنیبرود یولچ روثکنآ رد یناریا

 تسایملیف نیرتهزات لوبئاتسا نزبهکپ
 فورعمناگد نناوخزا یکیو یلضاف تسک شاپ
 :دوبمیهاوخشا رکا دهاش یدوزب هک هیکر
 كس و ریواصت نامژاس یراکمهاپ ملیف نيا
 .تساهدش هیهت ارت هدننکهیهت

۱ 

 ادا زرهش «اتوک ملیف «میرحگ رزب یوزرآ ۱[

 یطوط شیامن #
 یمشاهابرکز هزات هبرجت هتشذگ  تفه [0

 یارسب یصوصخهلج كي رد یطوفع مساپ
 هتشاذگش یامنهب یلامتیس ناگدنسیونزا یععج

 .تفرگرارق هجوتدرومو دش
 سلسارب یمشاه ایرکز هک ملیفنیا رد

 نه هدرب نییرود یولج شدوحرایاهصق

 تکرث یمشاه ابرکز و ینابج4 ةثرف «دیفم
 یراد رب ملیف ید ولا.دیشمج اریطوط , .دنراد
 , تساهدومل

 مدهدبیس رد داعیمو كيب #

 مزاترد یزابیاربیدرون امباكب [7
 یهبراس ساسا ریهک «ملیفانیت» ملیف نیرت

 تسفر .ءاهاوخ نیبرود یولج یعیفر نسح
 , .دش ادیدناک

 هرادما «منمنییسرد داعیم « ملیفنیا

 ساساربوتسا ینایشاضر نآ هدنک هیهن و
 ناو تراس یعیفر نسح زا یلوپراس

 دها وخنیی رودیولجنا ربا یاهنیس شالترپ و

 تفر

 ... دلو زس رد رجنس

 مساب دلولا سوریس هتخاس نیتهن [7
 لابیلامتس نوزس رد شیامل يارپ رجنس
 . دش هدیزگ رب

 و داردیعما رکذ رطاخپ هک ملبفنیا

 تساهتدم دشو رب وریدایزلاجنجابدینم سه
 « رچنس» ؛ تساهدش هدامآ شیامن یارب هک

 ایرک ز مارآ .دینم مهب «دار .دیعس تک رشاب

 هدنک هیهتوحدنهتخاس یعیلس یطوع و یمشاه
 تسا شورد یلع نآ

 ,دن ریمسم كلاخ رد اههام

 نازرف و دهاجم ریما اهزور نيا [3

 ناشمهلیف نیرتءزا عورش هلرادن جلد

 یوندوتسا ردار * دن ریمیم لاخ رد اهیهام »

 .دننک یم هدامآ هیقانیم

 یگنر هقیرطب الامتحا هک ملیف نیارد

 دازرف,نگیونیلپآ دش .دهاوخ یرادربملیف
 دن رادتک رش هرببشج ! ره و وجلد

 یناببیروپ تکرش

 نما یاج #

 هتخاسنما یاج ملیف ییک نیلوا []
 هراداهب هناورپ تفابردیارب یلیقع یضترم
 .دشلاسرا رله و گنهرف ترازو تاشیامن

 هگنزیلگ و یلیقع یضترهملیف نیارد
 .دن راد تک رش

 مامنا هب ور زاوئیپ #

 فرطزاک یبيکا هتفهنیا ناباپ ات ۲7
 ! ییاه هسم هیهتیا رب مانراهچ نامزاع

 اد رملیفمامتآایدنا هتفرل امشهب زا وشیپ ملیف

 دومندنها وخ تعجارم نا رهت هب

 هللاتردف ینادرگر اکب هک ملیفنیارد

 رادربلیف تورمروپ جروت طسوت یگرزب

 یصیلس یطولع :یلیل ,دیفم نمهب دونیم
 .دن راد تک رش ما رهش و دازآ یلع

 ! امنیس و شمار #

 ت

 هدازاسناب رهملالج نین ینارکاذم 07

 ردوایزابیارب شمار و « ندرم رابرا زه »

 لمس نادرگ راک ن یا ملیف نیرتهزات

 .تسا

 هدسآ

 ناب اه شار مياهدیش هک ی روطب

 هتسص هک هنش ملیفنیا رد یزابهب رصاح طرش

 ددرگف ذح ملیف یسکس یاه

 رطف دیعی اهملیف #
 فداصع هک روب ره ندش كیدزن اب []

 ترداماهامسم متسساناصمر هلراسماع اپ

 دوسن دها وخ یرارکت یاه ملیف شبامن هب

 سن لصف یلاعسیس نوزس هامنیاهملاخ اب نوچ

 دش دهاوخ زاغآ

 ..شیاهنیاهامنیس هورگ عالطا رازقب
 یا ملیف رطف دیعرد ینارپا ملیف هدهد

 :دوعن .دنهاوخ نا رکا ار ریز

 یردافجربا هتخاس تب ملیف اپسآ هورگ
 رسسیماهنخاس كم وا ملیف اراگاینهورگ

 هتخ ریش ملیف لاسروینواهورگ و ناورغ
 مسلیف اب و ناملآ و ناربا كرتشب لوصحم
 دها وخهدربقوزار بپرف روپاث هتخاس بابح
 نیا رطف دیعاتهک دیددباب هنیلا و تشاذگ

 دوصن .دهاوخ رییعت هدغ ادیدناک یاهبلیف

 ,هناب

 ... ثلولا سوریم هتخام_رجتس زا یثامن یمیلس یطوط و دیفم نمهب ()

 - ۱۱ هحفص 0 امتیس هراتس ۱4۸ هرامش

 ماگ فق
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 مغ و یداش یاههضحل

 بلطمكاب رد ی ریصن دمحم

 ...یندناوخ و بلاج

 هراد ردیریصن

 یقیسوم ءامنیس
 نادنمرنه و
 . دنزیم فرح

 یک دنز هوکش

 راختفا رسپ درم «یریعل .دمحس» [ح ۱
 ها رمه هب رتربلادم كي بنا ربایرادربهنزو
 یلولیک ۷4 دازآ ریگی تشک هرگز رب روصم»
 نودق دروآتسد اهن« هرفت لادم كي اب ام
 هس ناربا یمازعاذ اراکشزرو یرفن ۰
 .دندروآ روئک هبا رلارتثوم

 راگشزرو اهن یرپصن نایم نیا رد
 هفرثكبلا 4 راب ( نونکات هک تساینا ربا

 نارسیا شزرو هعقتن هرتشور مه زونه و

 ... نام وهق تاب

۱ 

 ,دالوپ اب ثانج رد ات تسوا هبمدرم همه دیما و
 نیقیابو دروآرد زازتها هب ار تاربا مچرپ
 مدمآ للا مهم نیاهبیراکشزرورهزا شییوا
 . تل

 یاهراکییزورنیلوا رد
 ی و یرادربنزو ياه نزوسکم هک
 بش ناریا مدرمز | یرایب + دنتفر هنحص

 یریعت تیقفوم ربخ نامزعهات دندینا وخن ار

 ,«نیلورو» یریصآتخسرسیابقر . دنونشبار
 رچلاساک دندوب «یگزو» و «رچلامسا» مشچ,یناهج تاقباسزا كثی ره رد و تسا

 امنیس هراتس ۱4۸ هرامش - ۱۳ هحفص (ج

 زا برص كي تکرح رد اطخ رابه زاسپ
 اب نینورو4 کیلاح رد دش فذح باقر رود

 ۳۳۷۵ اب یگزوک و ولیک ۲:۲رم عوجم
 راظتنا هب و دنداد نایاپ دوخ راکه + ولیک
 ۲۳5 اب یریصت . دنداتسیا یریصت تکرح

 ) هدخ لجسم شزنربلادم (۱۳9+۱۰۰) ولیک
 هدنامیقاب برضود تکر ح كي زوه اما دوب
 تکر ح رد هثیمه یریصن راکهان جوا ودوب
 یولوچوک لوکره . تساهدوبب رص ود
 لادص رتشیولیک ؟رم اب تسناوتیم ناریا
 «تساوخیمالط وااما؛ دنک دوخ نآ زاارمرقن

 ... چیهای الط اب
 ۱ع؟رم یاضافتوا تکرح نیرخآ رد

 دنچ فعل هب ات درک برض ود يارب ولیک
 بصاصت ار الط لادع نزوی کبس مرگدص

 یلو دینک هنیس یورب ارلآ یتحارهب .دنک
 هکیماگنهو درواین بات شیاهتسدیسناشدب اب
 هناعاجش وا .درکاهرارنآ درالاپ ار هنزو
 اما دروایب نافمراهب ار الط لادمات دیگنج
 .درک تعانق زترب هب تیقاع

 *ب
 اب ناریایرادربهنزو ینولیک ۵۳ درم

 دوس ششخرد نیلوا « دق رتمیتنا ۷

 .درسک زاغآ ویکو ت ۱۹:۱4 كيبلا رد ار
 رتمک نزوولیک دنچ اب راچانب نامز نآ وا
 ولیک ۳۱۰ اب و درک تکرش نژو سورخ رد
 ود و برضثای , سرپ تاکرح عومجم رد
 هدروآ تسدب یبوخ باصندح هکنآ اب پرت
 .داتسیا مهدزناپد اکم رد دوب

 اب نارهن ۱۵۲۵ یناهچ تافلام رد

 رد دعب لاس ودیسرمراهچماتم هب ولیک ۵

 دوخدروکر ولیک ۱۵ نیلرب یئاهج تاقباع
 یوکس رد ولیک ۰ اب و داد شیازفا ار

 .تفرگ یاج ناهج نزو سورخ هتسدموس
 یلاینآ یاهیزاب رد « ۱۸۲۱ لاس نیمهرد
 ابدوسخ دروکر نداد یقرتاب رگید راب كي
 .دیسر ایسآ یناعرهق ماقملب ولیک ۳۵۲۵

 جوا رد هراومه یریصن نامز نآ زا
 اما. هریخوایوسب یرایسب یاهمشچ و دوب

 تیظفوم شیامن « یریصت راکهاخ نیرتل ررب
 ۱۵۸ كیپلا رد وا ریظنیب و زپمآ
 !راهیزاب یالط لادم هک دوب یتیوکیزکم
 تعاجش اب یرپصن . تخادلا واندرگ 4
 ۱۵۰یاضاقت الط لادم بحاصتیا رب ریظنیب

 ولیک ۳۸ ینعی ؛درک برض ود رد ار ولیک
 تردقاب هکیماگنهوشژو ربارب ود زا شیب
 ناروادم تشادهگن و درب رس یور ارثآ ماعت
 ندشنتور اما .دندرکیمت رواب نارگاداعت و

 هبار یریمن يالط قربب دیس غارچ

 ردار ناریا یهاشنهاخ دورس و دز همه مثچ
 زادنا نینط وکیزکم ثايپملای رادربهنزو نلاس
 درک

 اب وترو ۱416 یلاهج تاقباس رد
 هلو کناب یلايسآ یاهنزاپ رد ؛ وب ٩
 سوبملک یناهج تاقباس رد و ولیک ۵

 تردقیریصن مهزابولیک ۶ اب ۶۰

 ار الع لادم و داداش نایلاهجدب ار هک
 .دومن دوخ نآ را

 سورضخم سد رد وا بدن سس

 یلاهجتاقپاس رد موس ماقم ببئرت ما
 خیلوم ثایلا رد هرفت لادم و رب ۷
 ز هب تئگ زابابنآ زا سب 3

 یامه ینامرهق و درب وجه +
 رد ۱۵۷۳ لاس رد .درسک ی

 نیازا) ولیک ۰ اب اناواه یناهج تاب

 نادنم رده

 "گریصن بوبحم
 نام ربق ی ویصن و

 مد رم همه
 رلا

 ايم تایم زا سرپ تکوح دعا
 ۳ رو و داضیا ینامرهق)ل وا یوکس
 ان رنک تایم و نارهت یلایسآ
 # ماقسب زین دش رازگ رب لاسن امه رد

 .شیس ر

 راتفرگ یریصن هتخذگ لاس
 زاب یناهجت اقباسم زا ماکا ودخ
 مه هکیلاح رد , هجلاعم زا یپ

 رد هیقب

 بودم

 ملا نیس

 هاذارود



 شرا زک هس رآ : زا

 رهلک گنشوه :زا اهسکع #

 - یرازهسال یاه رستانت نیا [2

 یراگ زر ورسناهدش لیدبت هناخاشامتهب كنبا هک
 یرسنه یاههورگ دندوبناریا رتانت دهم

 یدایزهدع و دنتشاد تیلاعفاهنآ رد یرایسب
 شودرب ناربا رتانتهک ینونک ناگشیپرنه زا
 دتساخربیرا زهلالیاه رتاثت زا ؛تسا نانآ

 را رهلال نابایسخ هک ماگنهنآ , ینامز

 هک سکه« دوب نارهت نابایخ نیرتفورعم
 دابایخ نیا هار , تشاذگیم تختیاپهب مدق
 هاگداعیمهرا زهلالیاهرتاننو تفرگیم شیپ ار
 ...دوب رتاثت ناقشاع

 هناخاشامتردر زانت شیامن رگید الاح

 دویسکارتآو هتفرگ را رقهیئاح رد رازهلال یاه
 شیپ و یزابهدبعخ ,زاوآ ,صقر لیبق را

 عاعشلاتحت نکامانیا رداررتانت « یناوخهدرپ
 یاهشیامن نآ یلوقب و. تساهداد رارق دوخ

 رسطاخ نیا هب رتشیب دباشمه یاهقیقد دچ
 ,اهیلدنصفیدر یاچبهک دراد دوجو همانربرد

 اهتآ رب بورشم یاههثیش و یلدنص وزیم
 ۱ دوئن امرثیکح

 اههناخاشامن رد رسزا یتحیتاکن نینچ طابتسا

 یارسب تاغیلبت نیرتشیب. تسانکمم رین
 تروص اهزابهدیعش و اههننناوخ «اههصافر

 ارنیرتیوزا یکچوک هشوگ رتانت و دریگیم
 .دهنیم صاصتخا دوحب

 برا وهوداداب ,تسدب نوفورکیم هکنآ
 یباقلا اب «دنکیم توعد ار نارنگهر شیاه

 - هب هکنآزا شیب, نکر بناهد و یگتخاس
 دناگابورپ یارب؛ دزادرپب شیامل یفرعم

 ادناردیم هقي اهصاقر و اههدنناوخ

 یاصههماربتعاس ۳ یلا ۲ نایم رد

 هتیفد۱۵ ادودح , اههناخاثامتنیا سناسثكاپ
 .ذراذد صاصتخا همانشیامنهب

 اسلاغر ازهلال یاه هناخاامت رد رتانت

 یعاهتجا حالا هب یاهمارد تردنب و یدمک
 رس رتشیب هچره هک یلاهزردنا ودنپ اب تسا
 الثمودراذگبتلگنا رگائاعت هقیقر تاساحا
 ۱ دنک خیس ندبرب اروم

 بسلغا ار اه رثانت نيا نارگائامت

 یفدهناثدوح لوتبهک دنهدیم لیکشت یناسک
 مهرا زهلالیاه هناحاشامت و دنرادن حیرفت زچ
 ار دوسخ یاههمانرب اهلآ تساوخهب هچوت اب
 ناشنا رگ اشامتدننادیم بوخ و .دننک م ميلتنت
 سانیگنس عونزا مهنآ -رتاتت ندید یارب

ِ 
 ِك

۰ ۳ ۰1 ۹ 

 یرازهلال یاهرت ات نوماریب « مدرم اب

 :مدرم دیاقع زا یاهدیکج

 ! درک یسررب « یرازهلال یاهرت ًآت ربا رب ردار مدرمشنک او دیاب

 ! دشاب هتشادیمرگر س و حیرفتهبنج دناوتیمطقف رتآن نم یا رب #

 ! یضوحور یاه رتآت ریخب ضدایو دوریمزره هب لب تی «

 حیرفت وزاوآ و صقر ,دنیآیمن هناخاشامتهب
 ! تساهتآ بولطم

 ب

 ردهسصمج و هبنشجنپ یاهزور بورع

 ءرهچنایم نیارد .تسا هلفلغ رازملال ناب ایخ
 هسهکی یگتسخ هکدنروخیم مشچب زین یئاه
 یسجمرفتات دنیآیم ,دنراددوخرد ار راک
 راکیسیاهتب و همت تکاپ كي ,دنشاب هدرک

 «لاح»سقر یاشامت عقوم ناشدوخ لوقب هک
 ۱ دنراد ها رمهب «دننک

 هرازهلالغولش یاهزور نیمه زا یکی رد

 مدرصم شکاوژا ات ميراذگیم اجنآهب مدق

 هقوتومیوش «اگآ یرازعلال رتاثت لباقم رد

 مینادپار اهنآ

 نایدا رمروپ دمس ار دوحهک یلاوج
 تسایک ات هدننار تفگیم و درکیم یفرعم
 - هسپ ندمآ زا شخدع هک لاوثس نیالب اقمرد

 ؛تفگ «تسیچ یرازهلال رتاثت

 رفت هنج طقفر زانت نمیارب» -
 دیآیماجنیاهب هکی سکالصا ودراد یمرگرس و

 نباابودرادنزاوآ و صقر ندید زچ یفده
 اثامتمهار همانشبامن تسا «روبجم» دصق

 « .دنک

 رفن دنچ یافتاههک یلانایم یاقآ

 _يموپ هشیگ زا طیلب دیرخ لاح رد رکید

 :. تفک
 امشهک تسیل رثاثت الصا اچنیا » -

 سک ره.دینکی م لاوئس رتاثت هرابرد دیراد
 دصا وخیم دبآیم رازهلال یاه هناخاخامتهب

 ناشدبمدرم یتح . دشاب شوخار یتعاسدنچ
 هب زاوآ و صقر مه هماشیاملرد دیآیمن
 «۱ دنتیب

 رحراهظاهک یدرم رکپد هناخاثابترد

 تگ :تسا ضترا هتشز اب .ثخاد

 ؛مدوسب رتانت قشات یگچبزا نم »

 سا زا تقوره الاح و یضوحورررتات صوصخب
 یهاگو منیبیما رثآدشابیلاج رد تاشیامن عون
 یاهرتانت هک یلاهزور هرطاخدیدجت یارب
 میآماجنیاب .دنتشادیتلزنم و جرا .رازهلال

 دو ریم]رههبدراد لیصا رتاثتنآهک منیبیم
 دابهاب تسحر ده هک یتسار یتسار

 «!یضوحور رتانت

 هکپارادنکیممیجمت شضوورس هک ی ناوج
 هگسنرانیاهلسو نوچمه عمج نیارد ار وا

 دیوگ یم؛ منیبیم
 ومسهرتانت هخر یوجشناد نم »

 لسعلاسکع هدهاشع یا ربرابکب هاگدنچره

 یاههناخائامتاب نکاما لیبقنیا نارگاغامت

 زا اعقا وراب ره رد متادهاشم و میآیم یرا زهلال
 شک اوتسا رترمث رب میا رب بانک كيندناوخ
 یاههماشیامن دیدم اگنه نارگاامتیاه

 یارسب یلاهیرپ یاههبرجت اعقاو یرا زلال
 .دنتسه نم

 هدنارودا ٌتهردسابعار دوخ هک یدرم

 :تفگ .درکیم یفرعم نویماک
 رویرهش۳۵ رتانتبرابود یکی نم »

 یربخ جیهیلو تسا ربخهچ منیپاب ات ماهتفر

 ۳۱ هحفص رد هبقپ ارسیزموشیم رتدیمااشیپ ژورزا زور ره اما

 امنیس هراتس - ۱۸ هرامش - ۱۳ هحقص [۲]

 ۳۹ ۵ ب
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 نودب یگرزب یماکا نینچ رباربرد لاح یراختفا هن ور ه زا هکالاح یتسا

 ص تیاهن ملق هک میسیوسم هام» و دیايم شتخون كن رچرنآ : مياهشگ یلاخ یشزرو یاهلادسرد
 از شب  دح ندرک ناشتتشون یاراب هک اهنآ ات تسا نامتسد رد یاهیژوریپ لبافم رد هثیده هک یئاهیاوخ ادع ةداص ۰ زا

 هوسو 5 اهلادم میدقت دوش كنح ناشلدو .ننا وخن لقا تسل نخسدادودندرک يمرپم هنیس نانام رهق بذاک یهلت " زا #

 ناراد ن ؟ ریدقت لباقو ۵ رابزا ءرد كي لقاال ات دننه اچک دندادیم

 تیم ۰ ۰ حج رب ؛ین وب زب ولت نام رهقراهچ اصلاخو دان ریگب شودرپ ار تفخ هنهب
 ۰ , ۲ َف ته هههلایخ و هنادن راک ریصقت اردو اضلخن

 هکدتتسه قدنورکو خبادخ ۰ شنمهب تاببملایاهدروک ر ؟ دنبامش تحارار
 نایزوریب ؛دوب ناراکشزرو تسکش هچره 4 ناساوج شخیر قرع هکنانآ دنیاجک و

  هم راهچ ۰ رتن نوح 1 ٌ 4 پی ۱۳۳ !..دنتسکشازلا رتثوم .دناذگیم شوح باج هب هسویپ ار نطو هتفهنداا رج 9و ۰
 مها محیم ۸ ضمن دیاجک ۲) دندربم بسج ه ار شاه شادابو

 ابنابیوب یشزرو دبال هک مسیوب هچ ۳۶ ما یاب مت یاباضق ردنا»
 «ورگ نی :اهناناج ددقن هک تشاوح یرح طن زا , مته هقیضم دناهتشوندشیمهتشون دیابکارهچتآ ره . ته ۸ ۱

 هدودنیاكيپملاهچرکا 4 لرصحمیناوارفو ثمسن روفو رد ندانک یلاناوخشچو دشاپ یلاونش شوگ هک شاکو 6 «اه مچ
 7 .ص ات اه هنومن و میریم رس ۱ دشکن تساع زا ار یوم و دنا وخب

 را! وب 39ت و نازادناربت و نازاب رهتمش ۰ لوا لاثمرد تبادانچ نقدرد * . سیونیم زب نع خ لد هک نا یخوم لد ]

 اف یشررو روما رد هکنآاپ و ,تخوس ری وشاهد تمه هبو تشاذگ مامت کس امقاو یه اتوف و اهروک ویو ناریگ یتلک ره « یتبصخشو نسو مافمره رد سک ره
 تسدزا یليخ هک ) مراد یلاعاللا رصتخم

 مدرک رکف (دنرادب مهار شه نا راک ردنآ

 مراذگب دوخ لاحب ار اهینویریولت هنعهلپا

 و (ادنایش اهردوح لاحب تساهادم هک )

 ك شا هک یعوسوع هب مزاد رپ ساسحا رب هد
 هدنازوسا ر ناشلدو ناطومه زا دادعت نیرتشیب

 ۷ (دبا روس ار شیسس لد ادخ هک )

 یب یاه تسکش نیسچ هک دیسر مرلظنب
 وداهن مان ناو هچار هطبان نودبو ییرد

 هسج زاو تفرگ صاصف ناونیم هنوکچ

 آ یناک

 هفردبهک دوبن یساسحا همهآآ زا فیح

 هحینآ زا فیح 1 مددرک دوخ نانادرهف هار

 دندناپ وردوخ رد تلم نیا هک دوب ناجیه

 ناسنچ اب ناهگان ات دنتشاد شهگن هدنزو

 ورف شاخ رد یاهبلاج هه یاه تکش

 دننک ٩

 ندینک (روهو قیوثت همهنآ زا غیرد
 نادیمیاهوکس رب نتخیر قرع و ندز فک و
 دروک ر كي یا رب ندا رد ولگ و یلخاد یاه
 !؟تسیناعقا وآتسین ...زابتما كبو لگ ابو

 ؟تسایاهحیتن كاندرد سنج رصطع یسک هچ

 امنیس هراتس س ۱4۸ هرامش - ۱( هحفص 0



 هک هدشهچا زام

 رگ ز رب «لادم»هب

 !؟مینکیم قوذ
 «رگز رب» و«یریصن» یاب دلاخ

 هسهنبا خساپ و دناهدرک تمه

 ...دناهدادت ءاجش هب ار تبحم

 * ..ک
 هدش هچارام یتساز لا رپ یتس

 ۱ دش هچ ارام ناییرم .... هدش هچ ارام

 بسکیراختفا هچ . مياهدرک لایخ هچ
 هدروآ گنچپلادم هنادکب رکزرب هک مياهدرک

 یفرحدثاب لاحشوخ رکزرب دوخ رگا هتبلا)

 وا هک ميراد یناجیه هچام یلو ( تسیل
 ۱؟ درک لادم پسک

 مبدشيم یزیچي یزادنا ریترد رگا

 یزیچ كي یزابریشش رد رکا . یزیچكي

 ولپرتاوردرگا هرحالابو , یفرح كي میدشیم
 ویشورف رخف یاج زاپ ميدشيم یزیچ كپ
 هکالاح یلو .... دنامیم یقاب نتفرک بی

 برح «تفرگ لادم ددمکی يتتکرد رگذرب
 ولپرتاو لثم هک یتشکرد  تیچ نابیاح
 نودبوراک هزات , یزاپ ریشمشو یزادنارریتو

 ۱ میتپ هثیرو لصا

 ثكب و دیعا كي هرود نيا كيپملارد
 یاهتشر.دوب ,یتنک مهنآ هک (۱) میتشاد رایعتفا

 یاهتشر .تشاد مشچ اه هب ناهج هک درب

 هک )میتشادپم یدایز یاه لوغ دیاب هک درب

 (میرادنهک میتسنادیمن مه ناعدوخ و میتخادن

 یرپسگنادن» لادم یتنک رد رگا الاحو
 فک نایناهج شیپ هک اب هچ میاهترکد

 لاپخهسک مياهدن روب یلاهنآ شیپ ء میاهدش
 یزپچو مینسه یاهنزو كي مه ام دندرکیم

 ۱ تسص نامراپ

 !؟میدربن ككيپملا هب ار یسایعدیسارچ
 نوت نم

 شندش هراو تیحالم مع رگید یاه یلیح
 موشیمن ین ثحپ هراو

 یسابع دیس ارچ یتسار ار فن راذنار ۳۹ 1

 لبق هک مدناوخ یئاجرد ؟ میدربن كيپملا

 لا رتن ومهب یئاهتت هپ یسایع دیس ,اهیزاپ عورش

 وانتدراو زا یتشک میت یبرم یلو دوپ هتفر

 هدرسک یریگولج ناریگ یتشک ریاسهمج هپ

 یتشک هیحور شیاهب رک رک اب دیس هک هتفگو

 ؟هیحورمادک ی تسار. دنکیبارخ از ناریگ
 هارزاسکر ه هک تسا نیمه , هیحور رگا
 حالطماهیو دناسرب كاخب ار میآ تثپ دیسر
 دنادرگ جراخ هقبام رود زاو دنک شاهبرش

 پارسخ ار اههیحور نیا هک دندادیم ءار

 ناثردیتریغ كي رذگهر نيا زا رگم ا دنک

 نسینچ هسپ نیمل اضل بحا اهم

 رنش «ءراطخا هس» دروک ر هک ینایاعرهف

 مضخو دتکش لارتنوم ۹ كايپمل ارد

 وهم رف ناغاد مع باصعاو .دن

 ات می وشیم «توار» ام

 !!دن ریگب"«لادم» نا رگید

 هرسخالاپ هک لجوزع ار یادخ تنم

 ناممشچوتفاپ ناپاپ لارتنوم ۱۹۷۹ كييملا یتسار !دندادیم دوخپ یناکت یو دشیم هدنز

 ! ردنلق لهچ وزیوم ٌكي
 « ناهیک» همانزود زا لقن

۱ 

 ب 1۵ هحفص

 دن ریگپ لیوحت نادنمفالع تسب زا

 هلجع تنش یاهسنادیم نامه رد ار اهلک

 دندرکت قایرد ناپیقر یاپو تسد زا یشزرو

 هشوک نآ هتتسسم و

 تالاکدا "زا یکی + تفگیم ینیرظ
 ناینشک یاه كشت هک دوب نیا كيپملا نیا

 دوب هدش هتخام فیطل و مرن یلیخ
 نا ریک یتنک هک

 یناحشماكب ار شتفاطل هرک ر

 نآیوررب هوخ «تشپ» ندیئاس اب

 نیا هک نیامن لصاح نانیطا

 شخفب رعت هک یاهژادنا نامه هب

 یتحو

 دوب دایر نانچ تفالعل نیا

 اداو از ام

 و .دننکب

 اصهكت

 دننک یم ۱

 هناپ ته فیطل و مرن نا اعرهفانیا رب انیو ۲

 دننکپناحشمااراه ثاشتتفاطل دنهاوخب نیو
 وز كپاب و دنهرک لافشا ار اهوکس نا رکید
 یتنک یمئاه یاهناوخ زجر ناحد , مخداپ

 ناثئالپسنت و سکع ندش پاچ دیما هب هکار

 یر كيو هتتب « دندوب هلفرن لارتتوم هب

 رو یهگآ ژاتریر
 :دزیم ار اهارح نیا فبرظ یتترب

 تنک ۳ ترک ماءهدنخ هدنپ

 !ادندژررض تاهوطسب ی

 تسق نیصرد یلاعبانج ءابتشا افافتا

 مات بسم الصا هک تسپا مروظنم . تسا

 اپدان» هلا «دراهچ «زینود اهیماک ان نیا

 یاهکش یمرنو تفاطل هن : تسا «یچن امرک

 هک اعقاو ! تنگو هرک شرت فیرظ ۱ یتنک

 هیسجوت رد یلامباج هک یثاهلالدتسا ییااب
 لا رتت ممرم ناریا میت یبردیب یاه تکش

 ۳۸ هحنس رد هیقب

 ابثیس هراتس ۱4۸ هرابش



۱ 

 صاضخ بنکع كم هاگآنوخان هک م ریگ
 ناونع هب یرنه رثا ككب . دراد قعن یره
 شیارگ ن ؛ا زا + یرکف یحدپرقآ و قولخم

 زا كي مادکی و ,دشکی م ييضن بنکع مادک
 تسا هسناو اهنآ

 یرواسک ودک دراد یعم رساح بلطم
 هسششاد لا ربا یاس رد رظنهطعن نیا را

 ۳ 4 ونمینا را ینخاشهک دیان دنا

 ت

 یگدنز و مسلار
 یسبا رک عفاو اهم رد هچنآاب يسلا

 تدسریا رب تک رح زا یمسفهب «دوتیب هتساع
 الاغ ه ,دوشیع قلا بلطم .تینح هب
 یره ینیچپ و لصب یاهدطساو دوس
 رولاتع ,لیمس .دوچ
 سکدنزه هان آرا روظمو .دزادریم ( راسلهاجنیا رد ) دره ریمسلایفاع و
 حلصرسخغ مچ تتپزا ثاسع و رشف دوس
 نی

 نایاب هینن ونادسا

 نوشدراد یه رگانسیس بنکع ننارد
 هناپا رگ عفاو افرص و هساک و یشویمد رب

 لالز و داش ته هک هنوگنابهار
 ...امنیم كيتتسا رد یراچ ,تیقاو [0 هنوگچیهرا و .نک طض ملف را ونیوب

 - ۱۱ هحتص 7

 دریگنددع یفاصالماع و شوتور

 مزادنانآات | رگ عقاو رگ ایم كي هاگ و
 مسلنن درون رصتع و عوضومابار رگاشامت

 امنیس شارگ 9

 رجیوایا رب اربز, دهدیم تسدب ملیق یاتف رطتوامرگ زا ماگ سمل هک .دنک يم كيرن

 دوجو یرگید تیحفاو؛ .تیعفا وراهلطا
 زا هدادسا اب الاغ یتیلار یی ۵ را دب

 را و.دهدیمن اشن هعماجرد نامره و درد زا یسگنررپ یاهیهز  هدیفس ومایس یاههیمز

 فسلکتینو هداس تفیفح نایرد هک یناجتآ

 هبتفرگ بل بکم نرتابریب .دکی ملمع

 + ینسیلاثر ياهسيس زین عفاولایف و .تسا

 دوعم » ناربا یتسیلار یامتس رد تسا لاح نامز رد حیرات یمهدنز نایز

 اصز :رتیف :ملیف شئاب - « یلایمیک

 هنوسر نازاسلف رگیدزا ار تقبس یوگ بازی یصاک هه «لک شاد «یرونوم

 ییامنیس شلبف شخ نیایط یبایمیک .تسا

 یگدنز اب شاعار و میلار هچنآ زا اب "فوت و تنابهنیمار تیفاوزا راخرم

 دزاسیممدرآو رب یلوخب ۰ دوشیم هدیمان
 یوهکی داوم و عازجاهب مینک هاگن

 تسا هدروآ دوجو اهنآایار شراتآ
 رتشین اهیلیفنیا یط ينابمیک سرود

 ییاج باهوسراهچ و اههچرازاب ریز رد اب
 تگسنتیاه هچوک ردای و دبابیم رقن زور یاهربخ اجرناپ و هبربد تس كي قط هک
 نا وب شرفرجآ و شرفگلم ككيراب و

 ؛ماضدزارب یاه یهاگنادیع ؛یمیدق یاه

 ,هناخیشرت ؛یرهشبوجیاههفاک _واههناخ»وهق
 ونانسرامبت ؛ رازهلال یاه رتات ,هناحهبرعت

 دن ریع هسرپ هدرع و کاس یاهناسریف

 اهیناهدر شیب شیاهملیف یاهمآ و
 ,اههناوید؛اهوداپ ؛ ( نارگر اک ؛ نیعراز )
 یاه لهاج و هنخابک اب یاهبطول ,اهیرا زاب
 اهیجفاچاف .داتعم یاهمدآ ,راتتحا لاح رد

 مخزو وجماقننلا یاهنامرهق .دح .ایطولانو
 اسب ,اهیسور + ینادر یاهمنآ ءهدروخ
 دنشافاک یاه هماقرو اهبلوک اهاه رب

 (اهن زوگ ات رصقزا) یلایعبک یاهملبف
 زایبهیهزرد ار یدحاو رتکاراک عفاو رد

 هتسهیهشر نسه و .دهدیم داشن ملا و درد
 یلایمیک راثآ گر رد ار مسلار نوخ ادیب
 .دنا ودیع

 رسه ینایمیک یاه ملیف یاه تخت
 دض یتراع# و ناب ریق دن كبم ادک

 یوس هب نارگ
 هات یاه هجب ۰ اه«تبعقا 9»
 دوشک ناریا یامنیس یژر# اریا

 امنیس هراتس س ۱4۸ هرابش

 یا گنس نیتسخ , رصیق زایئامن ۲7

 ییاییک یاهنیس

 یبیایمیک یالاو شزرا و, دنتسه ۱ عاعتجا
 ینوههراچاب ددرکیم قفوم هکتسا نیارد
 هدروجخریاهمدآ نبالا وحا رد واک و دنک و
 ایهناماسانش ناشیا رب ؛عامتجا یاهیلیتطع و

 رتبفدوچ ! شک وفاچ تال كي لمع و ,دنک
 شایناچرازاب ماظن یاهداهنهب هجوت اب ار
 ما نآاب - رصیق دنک هیجوت رگاشامت درن

 یرکفیانب ریز كي اب دوب یناوج_شا یسامح
 ولوصحرد هک . دولآنریغ ینهذ و یتس

 درادگیماپ ریز هتساوخ دوخ رارقتسا قاربار مظن و نوناف ؛ینعص مان تی شوح

 یاد ناح هک مینبیم ملیف ۳7 جو
 ۰ دنبیم ار هماهاخ هبق اب وگننک نمض

 ارجامهباهاخ ثداوح ؛ییایمیک رظن هلعقنزا

 و *"تسنرود یهشذگ كيبقلعتم ییاه ۱

 !شواپس*لانمادنک یممراشا زا رتیت رد هکناچ

 رمصفردا رن نامرفاب هراخا ز همانهان یاه

 شاءربمه یه وخن خان

 دن (دونیم هنک هناد منا وجا و دزیخیمرا

 باب

 برب ؛

 ینهب رحجیهیب هک

 تسا ننا مهم دنتسنکام ورود

 د نوخ مورل نروصردو دوب رصیق
 تسن نوخ

 ۵ رتشین یتفو یناپمیک راک تیمها
 ؟هلادرگ راک كي رب والع وا میشاب هحوتم هکدون

 یک ته دن ارگزیتاو ید 0

 9 یاهدادبور رد یوقو ریت یبهماخ
 ۳ ۱ ۷ ولابد تاملاکمیاسا نا ری, دراد

 ۳۸ هحبس ردهیقب

1 



 یور غادغاد

 یقیقح مناقولادندیامنیس
 تالابا ینانیس رهغ دوویلاه []

 شایگسکشرو ربخ اهتدم هک اکیرمآ هدجوتم
 رولعسهبا ریحادوب تاعوبطمزور و غاد هژوم
 یاهرات درگشهبتسد یناهج یاهرا زاب رظظنبج
 اتدوبلاه هدنک هیهن یاهلوغ ؛تسا هدز

 هسجون هک زور غاد یاههژوس زا هدافتسا

 هسیهنمادفا دنکیم بلجدوحب ار نایناهچ
 را زاب یهار ار ملیف هلصافالب و دنکی م ملیف
 یا رجامناوتیم اهملیف نیا هلمجزا . .دننکیم

 ناوجهشییرنه نآرد هک دربمان ار تیگر تاو
 ,تسا هدومن شقنیافبا دروفدرت ربار

 یرا زگ ربخهتشذگ هتفه هک یربخ نیرتهزات
 دندرگهرباحم دوویلاهزا ناهچ فورعم یاه
 یاهودناموک هلنخساسا رب یملیف هیهتب طوبرم
 روشک رد «هبننا» هاگدورفهب یلیئا رسا

 رواداتدر»
 یاس فورعع هرهچ «رولپاتدر» []

 هصجخشم لماع تنوئحهراومهاک اکیرمآ
 ترسنار * فرطزا !ربخا ؛ تسوا یاهملیف
 هدنتوعد ملیفكاب رد تکر شی ارب « زولک
 .تسا

 نتحاس اب هک تساناسه «رولک »

 یا رب یناهج ترهن «دوشیم دراو اهدزا»

 نیازا لبف یو .دروآن افمراهپ یلسورپ
 یراکمهاب رهک زا رتهریثملیف رد رولباتدر اب

 تاوشحنارادسودعبط لوبفم تخس هک تشاد

 و تاونخردصصختاک زین زولک .دش عقاو
 وازا رولبات پیت هب هچوتاب ء دراد یزادرپ
 توعد ینانچنآ ملیفدنچ رد تک رش یارب
 ینچاتآ نیلوا یرادربملیف هک تسا هدرک

 .دونیم زاغآ رگید

 کج وک

 ف

 و ترسهش بلک رد رتشیب هک هچنآ
 هژسیو « امنیس هزاتس كي تیوصم

 اب قاس یدنلب و یشارتشوخ و تسا
 ینوداج هاچ نآدنا تیم هایم

 هنارتیدم یابرد هک

 لر

 ناگو رگ ۳۵۹ زا شیب ندرکدازآ و ادناگ وا

 :تسا

 ۱۰دودح دآ هیهت هبزه هک ملیف نیا
 یضاپمک هبامرساب تسا رالد نویلیم ۱۳ یلا

 .دوریم سرود یولج رتراو ناردا رب

 هتییرته هدهع هب ملیف نیا وا شقن
 .تسا نیئوک كم وبتسا یلاکیرمآ قورعم

 سا رفاثنیلکنارق ملیفن دا نادرگ راک

 .مياهنیدوا زا ار دوبپاپ ملیف الق هک
 رد نیلوک كموبتسا دینادن تسا پلاج

 یلبلا رسا هلاس ۳٩ رسفا «نورموشنادب ااق»

 لسنارسا یلودناموک تایلعع یهدنامرف هک
 رهافنتشادمدهعهبارهبتنا هاگدورفاب4 امح رد

 .دوشیم

 ۱۲ تنوشخ و«

 هاچ هب هلاچ زا «نوسیگ یدوج» اح هب هلاج 1
 -یدوج هک تساهدش عباش | ریخا []

 قتعاب میدفت ملیفاب هک یلاییرم ران نوسیگ

 یاهرسنرد ا ریخا و دیسر ترهشهبن ایا رد
 «دسندادشیامن نآ رهآردو ازا ار ۵ رحعد رم

 فورعم لوفهبهک تساهدشهچا وب یرسدرد اب

 تساهدرک تخیریب ار شعاسوا كناپ

 یطیدوج هک .تسا رارفیاژا نابرج
 هسبیلایلاتتا زاسلیف كباب هک یدادرا رق

 ءدسسک تک رش وا ملیف رد تسبابیسم «دوب

 هک دوشیم هچوتم یرادربلیف ماگه رد اما

 رد یزابزا وا و تسا هناحیفو رایبوا شقن
 نادرگر اکت فلاخسایو .دنزیمزاب رس ملیف

 یرسگید نادرگر اکاجنیارد .دوشیم وریور
 -یم حف ارواداد رارفو دکیم ینایمرداپ
 دسنکي م توعد یدوجزا نآ زاسپ و دیامن
 یا رلمه یدوج .دنک تکرش وا ملیف رد ات
 نوسگ ی دوجو تسا لماک یفارگونروب كي ار توعد نادرگر اک تبحم هب نتفگخ ساپ
 دنکهچ هک هدناع نادرگر س هلاچ زاهک دونسهحونم !دعب ایا دکی ع لوق

 دسا دسج جسلیف ارز .ذاتفا هاچ هبودمآ رد

 !! تنوشخ اب نانچمهن ابنیکپ ماس
 ! دینیبهبایور رد ار «دنکی لو تراگت اپ»

 هتفگب :تسا «دیکیلیپ و تراکتاپ» ونس دوجو اب «اپنیکپما» 9
 مانتو اک فیدررد ,درذگیم هاجنپ زا هک شلاس
 لار رازاسلیف

 دناءهدید ملمف یا هک

 رٍ 1 اکیرمآ یامنیس یارگون تنوشخ هلعمح رد ملیفنیا
 «تخسرس ناهارمه» زا سپ وا .تسا

 «ننخهورگ نیا»# اب «یدندرحمه» و

 ممه هب ار نرتسویاهرایعم یلکهب
 شملیف نی رد هتعهل تنوشخ و تخیر

 رسحنم و یئاتثتسا كيتکت هارمه هب

 یاهملف رگید زا ار نآ هوا درفب

 - نرتسو زا ار «اپسکپ» و نرتسو
 الاو یرابتعا و درک زیامتم نازاس
 دیشحب وا هب

 ۳ «گاهلسک هسامح# اما

  یبلاقرد امااپیکپ تارکقت هصخشم

 ۳ هنازعاشنرتسو كي یتیاور هبو رگید

 تعاذگ ولح هب یمدق نامژ ران

 ؛«یلاشوپ یاهکس» :4 رثاب رومت وج*

 ودرفلآرس» و «رایگرم

 حاللعسا« هک هدرک یردهدرپ نانچ

 وارف نيا» تسا هدیشک نوخ هب ار امبس هدرپ

 نیرلاب نب
 هنوم و تسن یرثا ... ار هنایمرواخ
 «پیلیف یلل» هفیفع راک رس نآ ژراب
 باب» یدمک و یسکس دیدج ملیف هک

 هک «یئایناپل زاورپ» مانب «تلک
 یاههپذاج هپ طوبرم تسههچ ره نآ رد
 شتافلخموتسا ةردخمایلع نیا ینامسج
 تسدككج دنچ ؛ ینشاچ ناونعب ۰ زین
 »۰۱ نزب نزب مه یمک و لوا

 یدعبیاهملیف «روایب میارپار ایسراک

 یارب روخرد یرابتعا مادک ره وا

 ناوضهبار وا مان و دندرک بک وا

 یلاویعول گرم رب» هک یزاسلیف
 .«تساددرک فک ار

 اما .دش ًامتیم.ناگتفیش هزنایز

 وگتنک ینیچ همدتم ییازا ضرغ
 وا یاهبلیف نیرخآ زا یکی هرابرب

 ی یا نا ی ی

 هس ۱۷ هحفص []

 ناتساد « دیک یلیبو تراک تاپ»
 درمص ود یگدنز یاهزوز نیرخآ
 «اپسکب » وتسا اکیرهآ برغیاهنافا

 ناسه اب و ددض صاخ یداتسا

 هک - شایلبق یاهملیف یژولوئدبا
 شزرا نتفر تسد زا رب یراوحترسح
 یگددنژنایاپ هم تسااکیرمآ برغ یاه
 »تسا هدمنک ریوصت هب ار ود نیا



 «۳) - همادا

 مرسمتنلنا رگیدثگ رم ندید زا نم
 هوصح یلعاتنعوکن سیما, اههد رعیقو

 دتفدباخ : یمهنن و دناخ . دهد تسد سن

 یاقب یارن مهلآ ؛ یرب تنل نم گرم

 ره ؛ منوخرچ + 4 نم یلو ؟ تدوخ رمع
 دیایم مشوخ ۰ .دنکب سملار گرم هک سک
 تسیاسب يم .یتسه ییحدت نیرف دمج ون
 اهلاسمه دیاخ یتحو اههام ؛ اه هه ؛ اهتعاب

 اوآ تفوساو مریم سان : یشکب رالعتنا

 یهدرس ار گر م

 دشاب ميلانا ون رد هک رنعچ ره ؛ شاب شطم

 مزاستریسلد :راظتنا زاو مهدس ترحر

 یا !ینهدرک باختاا رع اف !رچ «یبسا

 ابا ,يرب تل تفونا

 شررا مه یزبشپ یضتح ۰ س یلالط یایند

 ینهروگ دوچ هک تساهلاس نم دورد

 هک تساهلاس نم حور . دزوسپم ناتف شتآ
 لامنگلهک تساهن رف مناساسحا

 هرادن

 تساهدش هدولآ

 مامن,تسا زیچ همه ین نادرم یاهیبا رن وهش

 و اهیگراوخس ؛ اه یشوئاده رد منوجو
 تساهنشهصالخ یمسج و یسج تافا رحنا

 مشکن دابرف مها وخیم

 ! فیتک دلقم یاهک لد هت زا و دلب
 یدابرف

 .دهجیا

 نعع یهنایخآ زا « نکرارف ! هدع نیرفت

 , دهن پا رخ و توهغ یو رچ هک نم

 یهنیبآ بوچ راهچ نيا زا . ناهرباردوخ
 شاخ ,ندو .دهج یاهو زرگب ءاعن عقا و

 اه شاب موشو هدش نی رفت

 نکن یرامش هلفحل نارگید گرم رالفتنا

 -- ۱۸ هحفص [۲]

 یکیم قاشتسا و هک ییاوه , ونک" مه
 یسجا درم نارازه دولآ قرع عن یو
 ۰ نم ناتسروگ نيا مومنسم یاوه . تس

 هلنا وخان نابهم یا . تشک دهاوج ارت
 هاو دام

 هدنیشنیممنهد هب هک درم مان هآ

 دابرف مدوجو تارد ما . مربس یندل هچ

 دشکیار فلاخم ینح كي تسب ندت ۳-۹

 یاههبس . میاسم مه رایتحا ینا ر مياهنا

 رد ار نادرم ناهد بآ هی هدولآو هننهل

 « مراشفیم مياهلاگج

 نمنگر م راطتاب بوچ راهچ نیاردون
 دشاوخ ون قلعتم هک یمسج گر

 یندب بلاط وت
 یه

 دزوسبم تلاحب ملد . دش

 یتساجن ره زا * یتسه

 لر صت رولعبا 1 یکت ناحبا یها وخیبت

(1 

۳۹ ۱ 
 ۳2ت

 تزبه نابنچ

 بروخت هطش نمب ۲ هن , هن . مرادن تفافب

 و # هچنآ ب میوگیم تسار نک رواب

 هک تسا یزپچنآ فالخ تسرد ؛ یرادیس
 متسین ردنکسا هقوئعم نم . دراد تیعقا و

 دوبن ردنکسا مه یموب درب

 :مهدزبس دور بورغ
 یاهداغ

 ورا ۰ بورغ

 زا یکیرد

 نم ردنکسا

 یوج یاهاس رهت

 یاهایو ؛ درمود شود یو
 رسید درمود شود یور

 شاسو هسس ون سس شرس .دنس مح

 ۰ شراو دوس

 ردنم .دون نازیوآ ییولج درم ود تشب زا

 رگ هراظنءرو رعمنابادخنوچ ؛لیبموتا دورد

 مدو هدرچ هایس درسنآ گرم هحس

 راک رد بش ثاب دعقف هب

 هد تسلاوتیم هک ینزاب ؛ ردنکسا ماقم

 حسو درک یگیاوخسه , ددنب شقن شياه
 شزیچ همه يشئآ

 یدرم

 ۵ « ایزث ينحاس

 بو

 تخانا شیک نز ینح

 , هد هرذ هک تسنادیمس شدوخ هراچیب
 دوشیم بآ

 هک مداد نادرف لییموتا هدننار هب

 یاهقوباب ودفاکشب ار ناگدننک عیبشت فم
 دنک شب ار یموب نامدرم هودنا , دم

 د رم هزاج نیل یفاکش « نب لماح لیسوت

 یتسه وتاب تخادنا دیدغاد مدرعو

 امئس هراس ۱4۸ هرامش

 دوج رد :رادر تاهبس یور زاار ترس

 رخف رتشیدات ینادب ار اهنیا دبایوت . ورنورف

 مدرمطسوزا هک هلئحل نآ رد یشو رس

 ملیفهدننادرگ تسارتسد ؛ ميتشذگبم یمو
 هتسه.درکیع سلار میار تمسق نیرن اهننا

 متف یگصن یا ربا واب را شراک

 یلیحهب ارم . تشاد قح رایسب میدرگن دوچ
 یفرععم تسرپ توهش و رادلوپ نادرع را

 میگدنزرد . اهدرم عون نیا را
 یاریذپدیاب « نم زادعب وت هک دنتسه دایر

 حس ناجیب ی هثالرب وت زاوآ . یثاب اهنآ
 یاهدفج یههه هک دشاب ییهیترع زا ریغ دبات

 دنهدس رس ناجین یاه هنا ریورت + اند

 راگنچهک یسین روبچم ؟دنزرلیم تاتسدارچ

 تا هتعغآ یاصهوم نورد ار تناررل یاه

 دوب

 دو هدرک

 شومارف . یشان نم نامرفییاب وت !یرس

 . مدوح زا رتتخیدب یافر اب نع هک نکن

 نم و یبهدرک باحتنا ارم و
 ودره .مشابوتهدن رب,اپ تسیابیم رایچالاب زین

 و مه نورد , مهاب هسک تسزارد نابلاس

 میسنشکیم یکدنز رگیدکب ییاساش دوش

 رید یلیخ ؛ یدمآ رید یلیخ , هنافساتم

 یاهباتو چیب و بورشم هئشن مک مک
 عوسکب . .دننکیم رارف مدوجو زا بنی
 دریگیع ارق ار متال یتسو تور

 مرویجم ,رئدب همه زا . دوریمرس ما هلسوح

 زیسچ : هن . مشاب بحاس « یتعل وتاب
 تی یدیدج

۱ 
 دعب . هثمهار تلاح ننآ

 مهاوخیم - منکیم ادیپ ینارتوهخ كب ر

 یگزاب تبارب ار ميگ زره عورغ هرات
 « مکن

 ااکمیاههتیس , دون هدشن ملاس هدزیس

 رد « ینالط یناهذرب نومتیم هدمآ رب یمکو

 نایهرد ,دندو مدیئور مندب زا یناه 9

 ادع كي . مدش مدوخ قشاع ۰

 هک ماگهره . مدوجو تارذ ماش گرزب

 نوردار مدوخ , مدروایم تسلب ین

 مردامو ریپ دنویی یانومن هک یکچوک هتیب
 : مدرکسم اتاعن « دو

 یم هنییآ یورتود
 ردسقتآو مداتسیا نامشچ

 مد رکیم هاگن ماهتشن توهثب ات

1 

 هر ار میام منسبیم ار منامشچ
 من . منش بس ست بیا رد هک مدوخ

 یه مناپ طحف ٍ > ميناذ 2 نچ مینا

 وین ار منروس وخب یماگنه

 ۳ اسان رخ سست

 ِ ی ۳
 مموکبتآ رب ی ِ

 و بم دن روابدیاغ
 اس 7

 راه مردام یئبا حبه

 رنوخنار ب ی ۳ دانا اهش رثک
 طتناكي .مدیشع ذخ مد رکیع مارح

 مو تک رم راقغ ون لثم هنسل

 .دتس یلد ون نم ,جایساب هک ار با وح

 می تب ,د روح و مه مین امشچ

 یناوشیحانو منامن رادبن هک مدزیم بیه

 نیتفو .مشان مردام و ننش مه رد دهاخ

 ب مکچ وآ دنتف ربع با وجتخ رز مردامو

 رحم ار ودره . دروایم مئاچیه هب , ادص

 مس رام لثع ء هنوگچ هک مدرکسه

 انوشبم دوخیب دوخ زاو دنچیپیم

 لایهرآ : مهب میاهلار ندیلاس ؛ نع

 رب هک یباهش نامه متخومآ یکدوک

 یادص .دندناسم مه !ارناتدوح . مردام

 هارمو دیچیپ یم ناشناهدرد « داشپاه هسوب
 اچ هک دنادیم ادخ انکیم غاد یت

 سرم مهم سا وبه میل منیشکسم

 ناسناهدرد ناهسون یادص ات دو مرانک

 اهنآ . منديلاسع مهیا نامسوپو دیجسیم

 تذل و دندرکیم سمل بش ار رگیدمه

 قالا تولخ رد ؛ زور رد نمو دندربیم

 لاو ,دیشروخ هاگن لباقم رد ار اههدرپ

 وردپ دقع یهنینآ یولج نابرع و متفرگیم

 مدرکبم سل ار ميادنا و مداتسیایم مردام
 م۵ نیا رج و متخانخ هنوگسبا ار تذل « نم

 مسانشیمن
 مسیرگنیم رگید یقیرطب . اهدرمب رگید

 عآ ین « دندرکیم مهاگن هک ییاهسپ هب
 مسنادیم اهنآ یهدنامرف ار میوخو مدوب

 ۱۷ اودرسم ۰ یگلاس هدزیس نامه زا هچیزاب !
 هگنا هر

 لفا .توهش ریساو متشادنب نز

 تا درم تورو توهخ یهچیزاب نز

 -رگد رد مدورو بش هک دوب اهندع

 لافرد + اهزور و مردامو ریپ یزاب قشع
 ی رهش رد , مدوخ اب یگناوخمه ؛ هییآ

 یاربار تاج , ماهدش دلوتم هک ارتخدکر یا
 < ردقچ ؛ مدرمام . دننادیم زیچ همه
 و دتا کیم تباجن نم زا . یتسه هداتفا

 ؟وکسپ هچوک رد هک دندرکیم وزرآ ضوعرد ۰

 ۳ سوب ما هنوگ زا و دن ر واین گنج .اه
 کدورغ و رحف ؛ دنراذگب ۱ رفیایو دئدزدب

 دادیم یکم

 ؛ متخورفیم اهناوج هب هک
 وهدلک

 نما ر ! یاهدنادرگ نم فرطب ۳۹9 رو تا کود هک منيب یم

۱ 
 ۲ ۵٩ زا رتهب وت « دیاخ یسرس رظن

 ناشاذع

 امت
 ط ره ون دباخ یئادب ار تا رطاخ

 اایمرد . # میارب هک منادیم اما . دئاب هدنام
 ما هب یاهدخ رومام ِن

 تنگ اب

 لوا رب

 6«یآ

 درک یهاوخن
 ره ؛ نم هنیئآ بوچ راهچنیا

 یها و ضخیم مه دیاخ یهد دنويپ

 نه# یمابا نامه زا ؟ ینکب عورش



 من کسی راب هشعمد و ! مردامو ردب دقت

 سس اسب مه تان ینا را هناتحیدب

 جمع ییهسنآ رد ار میاه هساوح مامن لفاال

 - ۳ تك رن را رعنا 45 ننبدیم

 3 ددوحو تسیرگسم نآرد هک دو

 اجسیهسآ یلو . دو سدفع شدوخ

 ططعس 9 شدوسخ ها یس

 ساب ابن 0 یاهمدا هچ هک ف

 هیق ؛,مصف یاههحص هچ دهان . بسا هدون

 با هدوبن هک یب هنامرشینو

 فسا !رم هک مينکيم سح تاقوا یهاگ

 وخس مه شلاح ؛ یم ندید زا . دکیم

 ِ وک لبلد نیمه . دوشیم روک و

 متساروا نم اعقف ؛ .دنیبسن ارم تساهلاس

 هاگ دا ر ی هدکهدرد . اهیاتبات

 گردکیهمه اهمان . ميديباوخ یم مابیالاب

 یک . ام یلع یهباح . دون هدیسچ
 اراد , هناحد رم . دون مردپ كابدزن ما وفا

 دو رب ردام ثابو هچب هم ؛ درود

 مک دنکن ار اهبآ یههه روچتناسم

 ناشدرم رس رب ودو فالتخا نرود سن تافوا

 اهش را یحب . دنخادنایم ها رب لاججوراح

 یعاسدچو ددمایم ام یههاح هب یعنجسد

 نآ داش یم طالتخا هب مردامو مردیاب

 یسنعلاب رتحد كب ناو اره رگ ره ؛ درم

 هک درکع راتفر روطنامه ساب . تفریدپ
 تفرگسمیجل وازا , شلاسدرح هلدوک اب

 یولسج هک متفرگ میصن راب نیدچ
 هچب سس - ميوگنو متکن دابرف شرس همه

 اسا . ماهدش ! یعناخ مدوخ یاربو متسین
 گنر» شعدندنم هکنیا ضحست ا رچ منادش

 داتفایم شطن میلف و هدبرپسم میروص را

 مدبداروا نامدوخ هچوک رد , مع زورکب
 و منفگش ال + هدرک روجوعمج ار مدوخ
 بوکحس مياجرد . درک میاد . منش در

 تشادقرفتافوا ریاساب مر شل , مدش

 و متسياب شباقم و مدرگرب هکنبا نویب
 ردار مدوخ رتشس . مزودب شامشچرد مشچ
 منا شدر فرح راظتنابو مدیچیپ مرداچ

 اتشپوا رآ . ماهدش نوگ رگد دیمهف هکسا لتم

 تاوخمرزادولآ توهش ینایناب و دمآ مرس
 یم. مشاب ما تشبرد مندییاوح بطاوع هک

 باوختحر زا ار مدوخ تاقوا یهاگ تنگ

 یالابماهتلش هک + مناديمنو متکیع دوری

 :نیربشیاهدنحان رخآ رد . تساهتفر ملاوناز

 راسنیا رگا : تفگ مشوگ رانکرد هتهآ
 سحر امنیسهزاتس هزات یقرواب مهاپ ؛ مردامو ردپو نم باوختخر , دیشک امزرسنیازررو تست دلج تن ههوخجورارفامت یو[ يياوغپزوفنآ
 نیس + هلصاف نیا رباربود . تشاد هلصاف

 هک دوب درم نآ پاوختحر و س باوختخر
 مدیشاپ مه ژا او یناههداوناخ هجنم ۰۰. 1 3 دیناوخیم شنز ود رتسب زا جراخ

 مات رگید , زورنآ زادعب بش زا

 4 لب اخر | 1 و ردپ یلوئاز رب یادص زا ار مهجوت
 . مدناشن هایس خ ر یئاهن وح هج و یولهب هب , مدبشک درمنآ رتسپ هب» مردام

 رون یاهشور هبامرد و مدیا وخیم تسار

 + هدایشک نمرتسن فرطب ششچ :.دباوخب  ,مهدبشرجزو مشکب شخرب ار مگشق مادنا  یضقو ,مدیرب باوخ زا هک دن هچ ملادبن . منارگمسم رظن ربز ار شرتسب + باتهم
 رم زا رفا طلا ,دعب . درک مهاگن هاتوک یلدم رسچزا ره شیاهبلاتعا یب اب وا هک رولنامه  باوخشخر ههنا وخا ؛ مدرک زاب ار ملامتچ منشادمنرود راظن زا ار شناکت سرتکچوک

 وه هده هک دش نئملع یتقو . تفرگ رظن فاجلءعبرس تک رح ككبان هلصافالب . دادیم ابودو هتشل شرتس رد . منتسب رگن درم نآ مات رد رگید « مشاب هتماوخ هکنیا نودب
 ف لس تساضخس شیاج زا , دیاوخ ۰ 3 دروخیم بآ . بگنر زبس نیلگ یهماک یدوصحشاهنز هب . دو هتس شقن مياهابور

 ۱ یهاگ رسگاو متنگ یمن ناشمال- . مدرکیه
 و یروخلد عوکیاب + هلندی بم ار ملاح

 عورام ار ماهتیلغ . مدز سبپ مور زاار ۶ ِِ ۸ 1

 مناهاب . تشن مرانک ردو دمآ مناوختخر ز زاو مدروآ الاب مياهنار دوس متساوخ ه , منکب شاحتا متساوخ ۰

 ترو دیشک میور ار فاحت دعبو دناوبار . مدرک شهاگن , مدوب هداد رارق مئروم هدنادب متسا وحی ءار ملدب ؛ مهدب شناقنا ر مدادیم ار ناغیاوج . رخا

 +۰ هحنص رد هیقپ زابتسا وخهک یماگته و درک هاگن فا طب. :متسا وخیم مرتایز شنز ودره زا نم هک ۰ باتفآ عولع زا لف , زورکب

 امنیس هراتس - ۱6۸ هرامش - ۱۵ هحفص [7



 .تسا هدرک ریخس ار اسم سکس []

 یاهمشچ هثوگاب زور ره امنیس ناگر اقب
 رد یدیدچ یاهرایع « یکسب یاهزا

 !رسقاهملیف نارگاتاعت یورشیپ یلا وربین
 دیدیم

 یلاگ راتسدنتسه زین نا ریا یاهنیس رد

 و دنلهدومنیورشیپ سکس هنرعرد 6
 ناگ راتسزا نتدچزا یهاوخ رظن كي رد

 نیلوا هکسیا و سکس درومردن | ریایاهیس
 یور نیرود یولج رد ندخیکسبه راب
 و دتشاد یساصا هچ . دنداد ناثن شوخ

 هسچ « یکس یاهلر یافیاهرابرد تونکا
 میاهدروآ لعخهب وج وسرب + دن راد یاهنیفع

 یهاوخ رلتننیا هچپتن زا يهامش تسیئدب هک
 دب و هاگآ

 ؟٩ هبرگو سکس : نازورف #

 یاسیس هراتس نیرت یسکس او نازورف
 ردمه دایز نادنچ هکیلاحرد دادیم ناريا
 نان هوخ زا یزایلد و تس سکم هئارا

 زار هیو ملیف نیرخآ شیامن اما دعدیمن

 دوبیو ملیف نیرت یکس دیاش زین «گر زب
 نییرود یولجهک یراپنیلوا هرابرد نازورف

 هب عورش مندپ ماعت :دیوکیم دش تخل

 امامنک هیرک متساوخیمو هوب ههرک ندیزرل
 یارم هک مدرک كرد نامز رورم هپ مکمک

 دیایبرم یتروص ره هب دیاب مدآ شقن هئارا

 ییویداع العاک رحا اپ رما نیا هک الاح#

 یاهرلیف یردقب مدرم نوچ تساهدش تیبها

 هاگنمنآ هپ میدق لثع رکید هک دناهدید یکس

 مادکچیحهک منک هفاشا مهارتیا اما دننکیمن

 هراتسبرفنودیکیزجب ام یاهنیس ناک راتس زا
 ! دنوشیم تخل طقف هکلپ دتین یکم

 ارسکس دیابن : ینانج هتشرف 4
 !داد هئارا «لاذتبا» دح رد

 تسا نینچ س

 یکسنییرودیولجهک یراب نیلوا

 ودوبمدرم لسملاسکع زا مسرت مدرک یزاپ
 موشنلدیم لنتم یکم ه«راتس هب هکنیا رگید
 یناهملیف رب طقف ناقتعا نیمهاب مع اهنسب و

 هکا رچ,مدومن یزاب متشلاد دافتعا اهنآ هپ هک

 رد ار سکس ابا ماهراتس كي نم لاح ره

 بیمنهشاراهداتفااب شیپ و نتم یاه ملیف
۳ 

 زا یشزج سکس : مارآ #

 ! تنامتس

 هبیکصیرحایهک یناکر اتسزا رگید یکی

 دشابیم مارآ ۰ ثمآ امنیس ناکراتس هگنچ

 یولج هکراب نیلوا هکنيا اوج رد مارآ
 بیمایتشاد یساحا هچ یدش تخل نرود

 یزابار متقن مراد مدرکیم یسح طقف : دیوک

 !مشاپهتشادنیازجب یساحا دیاپ رگم منکیم

 ممه الاح : دکیم هفاسا مع الاح دروم ردو

 رکانم رورما لثم مه ادرف و زورید لثم

 اعدنحس یرتاورپ یب مرصاح یتح دشاب +

 مک یزاپ مه

 رایاک نس زا سکس : هلیمج #

 ! امنسات

 یامسیس ءراسو روهشم هصاقر هلیمج
ِِ ِ 

 عور زا ار سکس هب یمشچ هشوک ناریا

 یلاسو نس مث رب ٍ ۲ رتخد هک ن 5 ِ ۳ ۳ امز نآ اه هرا

 دبیقر نامه طسوت اه دمبو دوسن عورش دوب

 رو دش هدینانک یناریا یاع ملیف هب شیاپ

 ندومیسگس

 یار
 ددوخ لوقب هک تسمه مه نیس

 میعو دشیم بوصع یر یا رب یداع رماتپ

 یولج هک تخیکنایمن رب یو رد یساح
 هک دنکیم ناسا هلیسح دوش تخل نرود

 رنارتخد هکنیا رطاخپ الاح عقوم نآ کمپ

 ۶ ,ينکیم تلاحخ ساحا دنانش گرزب

 یانیاو سفر زا دون شام رارما رتالب
 مدیتکیم .تسد یکس یاهنقن

 تلاجخندشیسکسزا : هل 3 اب ار شراک مه یانچ هتخرف هکنیاچ
 هک دند رکیع روصت همهو هومن زاآ سکس

 دش دهاوخ راک رپ هراتس كيهپ لیدبت یو

 شقن یاقیا رد یو ساوسو و رطن تقد اما
 شرطظن یو .درب نیب زا ار سدح نیا اع

 ب ۲۰ هحفص (]

 ۲ مشکی م

 انیم و تایلب فور هراس ۳
 ار شیاههنوگ هدش وریورام تالاوساب یتفو

 امئیس هراتس ۰ ۱۸, هرامش

 یاه هظحل

 ۱ یامنیس ناگ راتس نب رت یسکس

 رد یگنهرن نوعآویپ «ناردا

 زا یاهلاح
 انهدماجنا ار نآ دنناوتنیم تحار یلیخ هک نیئاپ اد شرسو دیناشوپ مرغ ۲
 ِ طا دن

 او مدوخناوتیمن منکب مه یراکره نمو  .لاصب ۷ نم هک تتات زا 9
 ميان نآماجتاهب یار یولج موهنم نآ هب میاه متیف رد ,؟چیح

 مایه ۳ رکاو ماءدش تخل نییرود

 یدايزیحار# ۷دینک رواب تسامدوب یکم
 هک مدرم زا الاح ارز ماعتوس یزاب ارنآ

 منسک هاگن هک منزرف هرهچ *۱

 یلوخ رم لنت سیم قم
 کیم هر ها اهداهنشيپي حداد ارش

 کیک هر یی رج دا هد
 یناگر اس یار اما تیوخ یخس هوس

 اناگراتس : یئارسک یرون #

 نسب زاار سکس موهفم یناریا
 ] دناهدرب

 نامه زا ار یکم ره ینارک یرون

 اقاثن مه اه دعبو داد هئارا دوخ ملیف نیلوا

 اتاقاورپ یب رد تسا رشاح یتح هک داد



 اهنیس زدیناب رع
 0 «تلاحخ» اب

 !؟«یت وافت یی»

 رهاط مه یکس یاههحم نیر هناروچ

 یدارآ هک یاهنامز رد : دیوکیم یو دوش

 هدیتاشوپارایند همه سکس یدازآو یسج

 زا میوگپ نم هک دراد یتلع هچ رکید تسا

 و مشکیم تلاجخ نیبرود یولچ ندخ تخا

 نآتلمب دننزیم ار فرح نيا هک مه ییاهنآ
 نامص زا نم دنرادن ییوخ مادنا هک تسا

 ردشتخل رخآ هب اتو لاحب ۷ لوا زور

 نسم رد ار یساحا چیه نیبرود یولج

 ناگراتس هک تسا رتهب یلیخو دزیکنايمنرپ
 دنپ امنیراددوخ ندشخ تخل زا ینطو یامنیس

 موسهغ-دوخ جوعم و يک مادناپ نوچ
 مهیارمیآ زاح و .هدس ربیع سزا ار یکس

 دنا زیم



 یدرونامب | ت

 !د هسیمهمک احم
 رد ارج 9 ؟ینک یمیزاب ملیف ردقنیاارج و

 ؟یهد یمن رخب ساوسو « تباهشقن باختنا
 ..ینک یمن شال رت رب یاهمایفهیهت یارب ارج

 هک «لجم ناگدناوحزا دسرپم یرایسب یاههما 8

 وجوسرپ.دنوشیم ابوج نارپا نادنمرنه درومردار یناکن
 رد هک اجنآاتمهام ونادنمره راک نوچودچ زا دسکیم
 نیااما .میتسه وگباوج ؛دروخیمنرب یسک هبو تسه نامعسو
 رادقم «ملیف نیلوا ء اه ملیف دادعت زا اهتآدرومرد یلوگباوج

 دنکیمن زواجت لیبق نیا زا هداتفااپ شیپ یدراوم و دزمتسد
 هک دوشیم یشان اهلاونس دوخ زا یگدانفااب شیپ نيا هتبلاو
 ,.رارکتیگلمج وتسا عون نپمهزا ابیرق

 ارهیشاج ءاع ناگدنناوخزا یرایسب «لیخ نیا رداما
 لیلد ودسربیم تیفیکز ا « دنزادرپیم لصاهب و هدرک اهر
 لنفاحموهنکشابوتسدیناوجندادزج اجنیارد هک نآ لوزن

 هوحندرومرد لاونس هاگهکاریز دنامیمن یاهراچ  هناراک

 ناکما نآ هب یبایغ یلوگباوج و تسا دنمرنه كيراک ینیک
 راشتسا و رظن دروم دنمرته اب یئورابور رگم تسین ریدپ
 .. وا دوح زا

 ادا بلطم قح هکنيا یارب میدید حالع لیلدن ٍ؛اهب
 دن ریگب ار دوخ لاوسیساسا باوج دنقاناگد نناوخ ,دوش

 عافد دوخ زا ناشنادنقالعاب یلورابور رد زین نادمره و

 رلظفن دروم هک ینادمرتهاب ار هحورط یاهلاوس «دک

 ميهاوخب ناتآ زا و ميراذگن نایع رد .دنتسه ام ناگدنناوخ

 لدهک ار هچنآ دنیوگب و دننک زاب ار ناشلد هرفس ,دوخ هک

 ,دهاوخم ناشگن

 یسسرتهدرومرد یلاوئس هچنانچ ميهاوحيمز ٍن اعشرا

 یساصت,اح هب اهلاوس هک هاگنآ, دیسبون اع یارن دیراد

 یابهباروا امش رظن دروم دنهرته زا توعداب هدیسر نیعم

 و مسنکی م حرطم ار اهلاوتس «دنانک میها وح هک احم ز بم

 نیانآ و ميرادیشهاوخ اما , ميهاوخيم باوج هنارصم
 دورن زره هب اهنحبیرس ننا ات یهد یراپ ار ام هک تسا

 و فیرعت زا . دوش هتفرگنآ زا تسام بولطم هک ياهجيتن و
 دیراذگب.تسه تصرف هثیمه نآ یارب هک دیزیهرپ دیجت
 دضرنهكابهب اعقاو رگا هک د اب یعقاو همکاحم ثابنیا

 اهوگتنگ نیا ان .دینک ربخاب شیاهفنزا ار وا , دبراد

 دوخب تبسن شنارادنسود رظنزا وا و دوش شراک دوپهب ثغاب
 ,دیاپ یهاگآ

 نیسیارد تکرش ی يا رب هک ييها وخیم اش زا مه زاب
 یتالاوث ندرکحرطمزا و دیزادرپپ یساسا ل الاساب اهنح

 نزو و دق هزادنا و همانساش هرامش و هلوت لحم لیفزا

 دوندها وخن زین اگه راچ عفاولایف هک .دنک یراددوخ

 تم

 1 ۱ ران هعرق هتفه سارا رد (]
 9 ۰ «یدرون امی!كایب افر»ماب ِ

 رازه درم ۶ یتیاورهباپ ۰ ناریا یاس

 ایم ید تیب وحسهن د رک تیاسا « امسیس «رهچ

 شادنق)لعلیلدنیمهبتسرد و دراد یناریا ملیف نارگ اشامت
 امیاكيب زا .دنرادوادرومرد یناوارف تالاونس

 تالاوئسپ یئوکیاوج یارب میدرک

 !ابقتسا رکف نیازا
 دیناوخیم هک تفگ باوچ

 درجوریزا یرمشاک نسمب یاقآ ار لاونس نیتخن 8

 مادیس»: دیونیمامنیمراتس هدننا وخنیا .تسا هدرک حرطع
 کتآنونب « دنک ی میزاب ملیف همه نیا یدروتامیاكب ارچ
 ناساشراک بلغا رظنهب .دشاب شیاهملیف یفیک یاههبنج نارگن
 تا ناريای امنیس نارگیزاب نیرتفاطعناریزا یکی وا نف
 یاهچ حطس رد یتح دناوتیم و دوریم ورف یشقت ره رد هک
 لاچمدب عقاوهب ملیف4 هه نیا رد تک رش اما دشاب حرطم زین
 * یتسار .دنکیم بلسوا زا ار قععت روخرد یشقن ندیرفآ
 رهنم یراکم کرد ناوتیم یتقو «یراک رب رد تسا یرارصا

 « ٩ دوب رمث

 كيب باوج اما و [ر

 توعن یدرون

 رتفدهب شنارادتسو

 ثكیهب كي و دمآ و درک , دیايپ هلجم

 وه اریز مهدیم اقآ نیاهب ار قح یدودح ات نم  #ك

 امامرادز نادناراخرس تسررف الما و ملمدرک هر

 مت جیب یم نمزآ هک یملیف دادعت نیا «دینکن رواب دیاش
 ِكا ۳

 ودوشیم نمهب ملیفرد یزابیارب هک تسا یتاداهنشیپ ثلث
 متکیم هر ار اهنآ

 اک رپد روم رد یلو

 مشاپ حرطم مها وضخیم هک

 نه« یر

 تسا ی

 ۷ ودیوز یلیخ اهیامنیس ميوگیلر یلیخ مهاوخیم
 و ۱

 دسلس هطروهب ندزمهبمنچ كي رد و دنک یم شومارف ار

 دن انک یم یتسین
 فخس ۳

 سم نامت هئ یناک؛ تساءهدش تباث هبرجتهب
 ۴ بولطم تاداهنیپلوبق و یراک مث اب -- هناوتیم ادامع 3

 اِ ومارف یتدم كدنا رد .دتک ظفح جواب و دنامد ۱ هاررا ِ
 رک

 نیس بناجزا « دنیامن تیشار دوخ اوتیم

 ۱۳یمتنم .دنرادن تنگ ید ار كنیا
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 ۱۵۳ لاس « شیپ لاس هدزیس تسرد
 ریامیودلگو رتم ویدوتسا یئاهزور نینچره
 یدئوس هک تثگیم یاهراس لایندپ ردیرد
 لپ « لباقم شقن «هزیاج» ملیف رد ات دا
 كيچيهو كيزا !ربز ۱ دنک عافبا ار « نموپل
 نزهبروترمیویدونسا یدادرارق ناگر اس زا

 رگید یوس زا . دشادن تهایش یداوت

 :تیبوبحم كيچيه لاس نآ یدثوس ناگر اس
 نیمه و دتشادن , دشاب زالوپ هک د حنآر د

 وندنسم فرصع ملف همه زا دتشاد تلع

 دن زادنایبقیوعتهب | رنآ هیهن دتساوخس لقادح
 ودوسا هب هدسک هیهت ها وخلد هرانس هک

 هسودت هتفرگ ثاين لاف هب رما نیاو دمآ
 لابقتسادوب«رموز هکلا» هک وا زا یمرگ
 . دمآ لیع

 دنچرد طقف نآزاشیپ , رموز هکلا
 تک رش یوسنارف و یئایلانیا , یناعلآ ملیف
 باوخ هنو تئاد ینرهش ه , دو هتسچ

 یدوویلاه «باب هراتس» كي هک دیدیم ارقآ
 سورتم یویدوتساهب یرس ات دنک ناهنشیپوا#

 ملسف تسق كبردو دن زی ؛ ریاع

 دشیم طوب رم «ءرباج» ملیف هب هک یشیامزآ

 : دون عفاو هجون درو دپاشان دنک یراب

 یدایر دیما رموز هکلا تیقفوهب وا اریر
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 راپکیهتسه سنا , دناهتفگ میدق زا

 مه هرموز هکلا دروم ردو دیابم مدآ ارس

 یویدوتسا هبمدفهکسیا ضسبا ریز , دون نسچ

 هک تفرگر ارف هجون دروم تشاذگ روبرم

 لواشقن دندش رصاح شیامرآ هنوگچیه ین
 ! .دنهدب واب ار «هزیاج» ملیف

 : وا هتشذگب یهاگن اما و...

 ۱۹۵۰ لاس ربماون مجپ ؛ رعوز هکلا
 یرهاظتامخشم نياو دش دلوتم نیلربرد

 تسوا

 . یلآ : مثچ
 دن ولت : وم

 ۰ رتم ار : دق

 . ولبک 51 : نزو

 یحیحع عالطلا سکچیه رموزهکلایکد وک را
 اهلابمهنآ ورابکی طقف ! شدوخ یتح ۰ درادن

 را ۰ دسس وم هیس هلجم راگنربخ هک شیپ

 قاسصعنا هبوا هک دش هچ دوب هدیسرپ شردام

 هک .دینش با وچ ؛ تخبرگ سیوس هب شرتخد

 دوبدن هتسح دوح رهوت اب یگدنز زا دوچ

 اهنآیگداوناخ عصو هک .دسریم رظب نینچو
 ءادنبا رد ءاسبس ناگر انس رتکا لثم زین

 هکر ولطنآ و تساهدو كاندردو راب تکالف

 راکنعورشدو ز یلیخ , دیوگیم ۰ هکلا : دوخ
 بشرهناروئسررد هکه درنداب زا زوهودرک

 فیتک لاگنچو قتاف اهرازهو باتثب اهدص
 ابواو دنک زیمتا دنتشادگیم وا يولج ار
 نیاابتساوتیم هکدوب لاحشوخ اهنبا همه
 شرداسم دروعرد ار شردپ یاهیدب راک

 دنک ناربج

 تایرد,هکلا , هک تشذگن یدنچ یلو

 و تسن یدمورتآ نادنچ لغش یئوتفرط
 نیاردو ۰ دو ریرتهب لغخ رکفرد یتسیاب
 رد اتدیدرگ داهشیب وا هب هک دوب هثیدنا

 وا ودنک تک رش یئابیز هکلم باغتنا هقام

 هعخزااه بش ؛ دشاب لاحشوخ هکنآ یاجب

 واس هدو شردام اهنو دربیمن شباوخ

 رولس هتناسرد هک تنکسو دادیم یمرگلد

 دن دهاوخ زوریپ نیفیو متح
 هتنامرد ناوارق زرلو سرتاب . هکلا

 ,دش هدن ب راگز ور یاضق زاو درک تکرش

 درگناود ار یدرد رین ددش یلابیز هکلم اما
 یسنیا هک .اندوب لوپ یب ودره شردامووا
 هبهزا رتهبو تشاد ها رمهب ریچ هه یلوب

 راک یوجسجرد ؛ هکلا , ورنیا زا , یگسرگ

 یکی+۱۵۵ لاس ۰ تفونبا ردو دمآرب یرگید
 ؛ ناتانوج ماپ سیلگنا ساشرس لاجر زا

 و دربدنل هب دوحاپ هعنختسم ناومب اروا

 واب رالد كپ یزور راک یادتنا رد دش رارق

 هب رالد لپ یزور نیمه اب هکلا و دهدب

 یلاسکیو تخادرپ یسیلگنا نابز نتفرگارف
 تحا زماب ناتانوچ یاهدچب هک دوب ندلرد

 هکلاو دندرک ریس یگدنز زا اروا ناشباه
 اسب دریگب ارنوخ قوفح نیرخآ هکنآیب

 !ررآ رف دوب هدرک زادناسپ هک یلوپ رصتخم
 و تخبرگ ۰ سلرب هبو داد جیجرت رارقرب
 شرسهبیرگید لهخ ناب لایخ هکنآ زالق
 هکداد هدزم واب یلاحشوخاب شردام « دن رب

 زا یضشقن دها وخبم یلاملآ نادرگر اک كپ

 مهرولطسهو .اهنب واب !ردوخ هدبآ ملیف

 تب ۲۷ هحفص ۲)

 زا >

 یلاهملیف دادعن , لاسود یکی تدم ردو دش
 دادن زا دوب هدرک یزاب اهنآ ردوا

 اهنو دون رواجن شیاهاپو اهتسد ناتشگنا
 مسسلیف تسیب زاشیی رد یراب زا هک یدوس

 یاهلیف رگید هبوا یاب هکنآیب دخ شدباع

 دوش هدیشک یلاپورا
 ینایلاتیایاهملیفرد یزاباب ۱۹۵۸ لا

 و .هناهاخرفسو + راوگاج ناتسود یاهمان

 اعسسرد اردوخ تیعفوم , ناگدرم یتشک

 وترهتبک ی وزرآ ردوا اما ؛ درک تیش
 ربدقتک اجنآ زاو دوب یللملایب تیوبحم

 : هکلا تساوخیم
 : هتشذگ فالخ رب و داتفا

 ندلل هب شراذگ هرابود

 هام لآ وخ هن هب

 ابهراتس ككب ناوعب هکلب ؛ رالد كي یزوراب

 و ملیف كي یارب رالد رازهدص یدزمسد
 ردناتسلگنا رد ؛رموز هکلا هک ی ملیف نیلوا
 ۰ درک یزاب نآ

 ملیف و دون یسکس یدمک ملیف ككب هک تشاد
 ورسور قفوتاب اکیرماو اپورا رد اهنهن

 دوب هدرب رب اههتنه ربث دا ربا

 مان .دینزت رد تسین مزال

 رد .دش

 رد .رمور هکلا یراسه دان دراچبر

 دوب هتفگ ناراگنربخ هب ملیف نیا
 تررولعسا هن اما 1

 دناهدیزفآ امسیس یارنار وا ینوک
 ماونیذ هاب ز

 «رعوز هکلا هک دوب نیا بیجع و
 دیاشودباب هک رولعتآ ملیف نا رد دون دقتعم

 زا رته دباب یسکس ملف و هداتفیلاج بوخ
 ۱ دشیم اهیا

 تی وبمو ترهخ هب ؛ رموز هکلا الاح
 زاشی ناسلگناردو تسا هتفاب تسد لآهدیا

 نییارد هک « نمروف لراک « رگبد روثک ره

 مسلیف تامدقم نتخاس مهارف مرگر س روثک
 ملیف نیارد تشاد میمصت دون دوخ سحتاف

 هراس رتشی هچره دادعن زا نکمم دحان

 یکی «هکلاو دنک هدافسادیدجو پیت شوخ

 یا ربیدادرارق وااب ؛ نمروف هک دوباهنآ زا
 دون ءاضما یناملآ رتخد كلب شقن یافیا

 یزابملیفرد هقیقد جپ زا شی هک یرتخد
 , تشادن

 دیسر ها رزا ۰ هزیاچ + ملیف نامز نمهرد

 نیل هراس كي «رموز هکلا زا نآ شیامنو

 1۰ هحنص رد هیقب
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 "میاجاملطمتب | ۹ 0۹4۵
 ...راکسا هرابرد در

 راکسا
 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۰ 0 )ظ ظ ظ

 ریظظن كيسالک و مارآ یلابیز دیاد نایچانامن
 ً روما ب دنتنادیم ار هوبراگ ارگ » تهاجو ۱۹46 مهد زناش لاس

 .هلآ ریگ رارق هچوت اهن
 وئح ها ریم هزباج نیاهبم * یتفو

 ترورص رطاخب سیو دراد نس لاس 4 دسع و یموب ینایز اب زنوج رثیچ 1 اه

 نیم مودیاهیقت ۱ رد هدش هلال یاهلومرف دوخی دادرارق زوت رتانت كب رد زا

 ۱۳ عسیزود رن ؛ رد زن ۳5

 لسباف ربغ و یناوهخ ار وا ینایر یر
 وا ششخرد جوا و دناهدون فیصوت لرتتک

 دهاش۱۹6 «باتفآ رد لادج» ملیف رد ار . نیمهدزناخ یرارگ ربیاربیمداکآ_
 مامتاب ار هگ رود رتخد كي شن هک میوديم و - دریگیم یاهزا میمصت ,دوخ هراوشچ
 تخاسحن ایام شایسنجو يقنع یاههتاو  رلاوچ عيزوت و هیماتتخا سا رم یا رجا یارب
 نمگرب دیرگنیا اب هارمه زوج رنینج شیپآت - دنک يم باختنا ار رلاتتن ااس كب

 .دنآيم یلجم نی(هب _ .تشاض یعون تروصب رویزعچ ارم نيا را
 نسلام رد دوسماخ اب یلا ریذپ هارمه هک

 رومتیلیب اپ روداسابمآ یاهلته صوصخم
 دنا وتبهکتآ رولفمپ یمداک آ . تفرگبم ماجنا
 سا رمنیامه و درببذپ ار یرنشیب نادنقالع
 «دخاب هتشاد ار دوخی 4 رح تبافر هیحور

 یورنمورگ یمیچ رناتت هب هک دریگیم میست
 لحمدوخ عیسو یاهاب رتات نیا ودروای

 . تسا یرولعم نینچ ماجنا یارب یسام

 زس وجر عین جدوشیمجيانن مالعا یتقو

 .ددرگ ی م ج79 هقباسنارد هلاس ۳

 وهحبرق زا یئایز رب هوالع وا الوما
 رادروخرب زین یرگیزاب راک رد یبان دادعتسا

 یرنه همانراک هب هعجا رماب رظن نیایور تسا
 مانبحاص نازاملیف هثیمه هک میدیم وا

 دناهفر وا غارس هب

 - رودیوگنیک «باتفآ رد ادج»

 هس اکیسویروتیو « یلاکبرما ممه كي

 رونو زلراچ

 كيهب لاس درم رگیزاب نیرتهب هزیاج

 * هجلسا اب

 ص رتحم یاهدع و دوشیم يه یروخلد اب

 یرتهن یاهملیف هکیلاح رد
 رثا «تدان رد زا وآ » و گنیکی رنه را

 ؟ ارچ : دنسرپ

 توچیه
 و نوا رب سنرالک «یرخثب یدک »

 یگدامآ دووماس « دیآیم رد ادصباهگن ز ه
 "اهتشادم زیاج نیا نتفرک یارب یرتخ

 تاللا زاگن تخاس رطاخب زیتروک لکیام كاسپ «ساک و ف لب» - درگمم قلعت هبیرغ قشع» - یلهتیمتتنیو «یراووب ملدام» تین ات جا ۱ ۰ ۱ راکسا هرود نیمهدزناخ رظن نا یور

 و دریگیمار لاس تادرگر اک نی رتهب م راي هد ۱۹۳۸ لاس زا هک یناتسراجم هثیپرنه یدرم» بلگنیکیرنه+ تل یهوکشاب زیچ ری دادم ری ییق / هدف
 اهیسبار یمداکآ یروژ تواضق نیا وا ات و دنکیم راکب عورش دوویلاه تمدخ شزفل» سناجیلاتا « یرتسکاخ ساب اب - دراد یتئرا فتخم یاهضرزگ 1 3 ی 2۰ ع و ۳ 7 ۳ ِ

 ۶ یاهدزما نایم ردار وا , ۰ هوم دمی بسم ثكيدرن زاات دناهنمآ یلجم نیاب یدمقاع

 تفابرد ةاقحتسا هک 1 را ی 2 5 زاوج هنوگچ هک دنپپ ار ابن ار اس

 "َ کت .دنکيم تفابرد ار دوخ راکسا
 . تسا هتشادن !رراکسا هی متر را لا

 ۷۳ ج۶ نیرتهب هچ رگا اکنالبا زاک كيدنوشیم هدیرگر ب هک مود شقن نارگیراپ
 نارتشیب «تدان رب زا وآ » اما _ گیاه و ۱ نارگیزابهب هک هچنآ ریظن لماک هتسجم

 ۳ ۰ . 4 ۰ ۹ دها ۰ مد ۳۳

 7 بحاص و دزاسیمدوخ نآ زاار ه ناح نب رتهب عنیآ زا - ددرگیمادها دشیم هداد] وا شقت
 ۱6۳ نا رگ زابهبدوشیمهنف رگ میمصت هک ۱۹۳۹ لاس وجرفبنج ) سب رک

 ل نو 2)اباهنآ هرباج . .دنهدب هرباج مه مود شنل
 سوم (رلیم) یرادربلیف نیرته راک هسجس نآ یور رد هکدوب یصوصخم

 هالد نوبساروک دن درتهبو هرلآ» دنتسه دوهدن شفت
 و ۹۳ ریاوج زین لاح سیارد رگید رابكي

 7۳۳ زناوج دادعت هرود نیا رد شن اعب جو تساهدخ هیهت یصوصخم چگ زا راکسل

 چراعم ود) بتما تباقر نیرف كيدرن
 ر !۳لاح اد دسریم تفه و تس مقر

 رایج » یمیمص تسود ود نیب ( ۱۵6( لا
 7101 مام دادم ۳۸-۱۵۳۸ یاهلاس راغآ

 درک یمن زواجت هزیاج تفه درادن ایرج «نمکریدیرگنبا» و «رنوچ
 گنج یاهنرا ۰ «كابزلس .وا .دیواد» یار اهنآ یودره و
 لی ه 2 :انئت تب نلاس 944۸ لا رد رنوجرفپچ و .دننکی مراک
 ۱ 1 ود تابیمیصاخ تمها رب ۰ رهون «رکاو تربار» زا ندش ادج زا سپ

 | زگ رب لحم و دنکیم حاودزا كبزاس دیواد اب شلوا
 ۶۳ هادمقالع هجوت دروم هاتوع و دنلب

 دن ریگیم ید : رسهنا وهب وا رانک رد ۱۹:5ش رم ناپاپ ات
 ۱ اجن تن ج دیو ئ ً ۰ ؟رلا یر ا وا .دیواد هک مینادب دیابو - دنامپمی اب

 زاکس مسا رم اصا ردلاگن رهآفورعم هدانک هیهت ثانزس
 ۳ ن لاه

 ۰-۳ و ۳ یه تفایرد 4 درو هم

 15 هگساهرود نیمهد ناخ تورط (۱۵۳۵) اسم ره زنوح رفینج روهط
 دوس .دیدج یلایز یو هحرع عفاو رد

 ما رم نا نشج ر هو

 تکیه شرازگ ,وبداری !ریحف ها هصلد ناگ راس رند نیا زا شیپات نوچ
  هحنج رده

 امتس هزاتس - ۱۸۸ هراعش .- ۳۰ هحفص [۲7]



۳۶ 

 روناپ ريوصت نتفرگ (روگادو

 هن مهنآ ,دوب رسدردرپ و راوتب

 ینامز تدم ددوب یتالوط رطاخب
 (دویسولوما) روبساسحهحنص هید

 یئارگ و تفقیرط را (هرتروپ)ننفرگالوصا
 مهتحب دروم و درکن ادیپ هار یک رکیب

 هک دندرک ی م لایح مدرم دیاش و تفرگن راز
 یارسسب طقف (یبیتورلوگاد) .دیدج شور
 تعیطیاههرظسر | یرون یاهریوص نترگ
 یح و تسا یحبرات یاهنامتخاسواهانو
 یفرعمرد (وگارآ) هک یایمسر شرارگ رد

 دوسب هدادسنارسف تلودهب (یبیتورتوگاد)
 دوب هدرواب نایمب (هرنروپ) زا ینبحم

 و دیتکن لول یدایز تدم رما نیااما

 رسیوصت نتفرگ رکعب اه (فارگوت)
 اهنآ ناینابرف یتسیابیم امادنداتفا (هرتروپ)

 دشید رون رد هدننک و یئالوط یاههنیقد
 لب اعم رد دوب اسرفتفاط رایسب هک دیشروخ
 را یربوصنات .دنیشنهب تک رح یب نسیروت

 روبساسح دوسولومایور رد اهنآ تروم "
 . دسبهب شت

 ۱۸۴+ لاس زیئاپ رد پینرت نیدپ
 هاگشنادزا (ریارد .و . ناج) رتکد روفورپ

 هرنروپ ریوصتن هلوا دش قفوم كرویوپن
 (ییینور وگ اد) رونب ساسحهحنص یور ردار
 و یراکادف رثا رد مهنآ هک دروایب تسب
 یرادربسکع دروم صخش نیسحن لیاق تمافسا

 مین دودح رد یتسبابیم هک وب ریذپ ناکما

 شنروص هکیلاح رد. دیدش باتفآ رد تغام

 بودندوب هدیناثوب یگنردیفس ردوپا اد
 نرود لیاقمرد تکر حیب , هتسپ ینامشچ

 .دنیشنب یساکع
 تدرسب راکباباهنعب تسناوت < رپارد»

 فاتتیاههحنص هب زهجم4 ۲ یناه(روکلفر)
 یمکار نداد رون نامز تدمدئدوب كنر یلآ

 پیجع رایب صخشقافتاب وا .دهدب لیلقت

 عارتخا تلعب عقومنآات هک یاهغبا یلو
 لبریآرد هدوبهدیسر یناهچ ترهشب فارگلت
 هاگشناد نامتخاماب تشب رد ۱۸۰ لا

 نتفرگ یارب یفارگ و ف هیلتآ , كرویوت
 .درک حاتفا و سیسات» رتدوب

 ۰ فرو مه . ۰ ۰

 هلیسوب یفا رگ وف شيادیب یاهلاسییلوا

 یلاییتفاتخم یاه شورندوبهدایچیپ

 نایتسلاگ - پءزایتما هدنراد

 تاگدنسیو یاروش : رظن ریز

 (موسدتسیب لاس) ۹۵۴ لسلسم (دیدجهر9۵) ۱۴۸ هدامش
 ابر ۲۵ تیف

 « شان اچیارد «ریارد» راکمه

 سانش تعسبط و فارگ و تب نیسکیرتکلا
 دوب (سروم لئوما روفورپ

 لابقتسا دروم ( هرتروپیرلاگ) نیا

 رارق دصتورت و هتسجرب صاخشا زا یرایب

 (یبیت ور وگ اد)هرتروبسکعككي تمبق .تفرگ
 س یماک یلاکو دوبهدن نییعت رالود چتپ
 بورلوگ اد) شورایدوخ زایریوصت دتساوخ
 تمحزو تقشم یتسیابیم دنشاب هتشاد (یبی

 هکنیایا رب یتح و دندشیم لمحتم ار یدایز
 قیفدرد سکع نتفرگ ماگنهارناشرس اهنآ

 تشپزا .دهدناکت هدنشک ء ینالوط یاه

 مکحمو تنس , ینهآ یاههتلح مين+ ایسوب
 ولج زا هتبلاک ۰ دنتشادیمهگن اراهنآرس
 ناوتیمهک ؛ ینهآ یاههقلحنیا ودشیمن هدید
 یاههاگشیا ریپ یاه یلدنص یتشب هب اراهنآ
 مزاول زا یکی اهتدماتدرک هیشت یزورما

 ودوب (هرتروپ) نتفرگ ی ارب ناساکع یلصا
 ( ریگ و لگ نهآ ) اپ و هدنرادهگن هباپهس | راهنآ
 زا یلاههئومل مه زونه هک دندیمانیم زیل
 دوجو امیس و یفارگ و تف یاههزوم رداهنآ
 .دنراد

 ییحت لباق رایسب نبا هکیدوجواب
 هشيمز رد شزرااب یرنه راآ هچدک تا
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 و اسهیتخس نیاندو ابی زاس(هرتروپ)

 نتفرگ رنه « دندش هدروآ دوجوب اهیتحارا

 یقرتحرادم ودرکادیپ هعسوتی دفو هرتروپ
 رنا رد ندرک زویسکا نامز هک درک یطار
 کیتپا یکیزیف و یئایمیش دیدج یاهشور

 ( هظحل ) هب ینال ول یاههفیفدزا تسناوت

 .دنک ادیپلیلقت

 ها داد روننامز تدع یلماکت ریس
 ار ۷۹۰۰ لاس ات ۱۸۳۷ لاس زا نوبسولوما

 پاچ (یفارگو تف تشذگرس) باتک زانا وتیم

 نینچ(ردایرامفوژ) هتشون ناملآ ۳
 .درک تشادرب

 تعاسه سیین یفارگویله ۷
 هقیقد ۳۰ یببتورلوگ اد ۸۳۵
 هقیقد ۳ یبیتولات ۱
 هیناث۰ سیخ نوسولوبا شور ۱

 هینا اد هرقنرومورب نویسولوا 6

 ششپادیپ ماگنه ینیتالژ هرقنرومورب ۷۸
 هیلا متسبود ۱ ات

 ینیئالژ هرقنرومو رب ۰

 هچات هک دوئیم هنید ییوخباجنیا رد

 تف رشیپ (یاهظحل یفا رگ و تف) تعرصزادنا
 ار هنمآ ثسدب یاههجیتن هک . تساهدرک

 3 و ۳ ی

 وزوریادتپا تلوزاوردمارراهچ یلاشن

 ۱۹6۷ یتسبقودضص هرامش .- ۸۳۹۷۱ نفلت

 ۳۹۲۳۱۴نفلت ناربا رهمیزاسروارگ : زایگنر ریواصت و یگنر و یبن ملیف

 ۱ ۸۳6. - ۸۳۱۸۵۰ نفلت كيفار گز امپاچ : زا نتم و یگنر ریواصت پچ

 داتس : دلج یور

 یریصن دنجم : دلج تشب

 نیررفآ شون : طسدیولبات

 ددیمایم ؛اهدیلا و اههتحلی اهریوصت)

 سره) روفورپ هکدوب ۱۸۱ لاس رد و

 هیمزرد هتسجرب هسشناد كي ( لگ وف مایلبو

 یفا رگ ولف) هک لاوئس نياهب تسناوت یفارگو تف
 نداد اب وا دهنب خساپ ؟ تسیچ (یاهحل

 یاهسکعدش قفومنویسولوما هب رون هینا ۴
 یسوع ریاعع زا ییلاج رایمب

 ردزسسن ۱۸۱۳ لاس رد هک ددچ ره .دریگب
 یاهسکع تدل رد یفا رگ و تف هاگشیامن ثاب

 یسلگنا ساکع دنچ زا یاهفحل شیوپک

 نسچس و (تولیو) و (زرب) هلمجزا

 (دوانراو) و (ریرف) یوسنارف یاهساکع
 .دوهدخ هتشاذگ اشامن ضرهب

 (ناعسیدنارگا) رنه زا زونههکیلاجنآ زا

 فیل رب باچ ماگنه فیئاگن ندرک گرزبو

 تخانتسسعن ارلآ و .تشادن یعالطا یسک
 یاسص سکع دنناوتب هکسیا یارب ناساعع

 هیهت اراه هاگشیادن رد شامن لباق گرزب

 راسب یاه سرودر ۲ دندوروجع دشک

 اهنآ فیتاگن هزادناهک دنک هدافتسا یگررب

 رد مدرع

 یتح و دوب رتعیتناس ۳۰*۰2 و ۳۰»#»آ

 فیتاگن هزادنا هک دتشاد دوجو یلاهنسرود
 .تسا هدیس ریه زین رتمیتناس 4۰ هباهنآ

 یاهسکع نتفرگ یارب هک یییرودنب رتگر زب
 هدش هتخاس ۱۹۰۰ لا- زا لبق یهاگشیامن

 ماسب تسا یسیلگنا ساکع كي نیبرود تسا

 وا یرادربسکع نیبرود4 ۲ (لپیک ناج)

 تسرد هخرچراهچنآ یا رب هکد وب رزب یردقب
 بسا كسب هلسوب یتسبابیم و دندو هدرک
 .دشابناکع ریسعت ا رثآ دنا وناتدثمهدیتکک

 یار روب سا یلاهنینهحفص
 ۱۱۲۵۴ هزادناهب نیرودن هارد نتفرگ

 رد نآ فیتاگن هحفص ره و دوب رتمیتناس
 زاسیسدع . تشادنزو مرگ و لک ۲۰ دودح

 نسرود نیا یارب (سورورتآ) فورعع
 شرطقهک تخاس یصوصخم یسدع ثي یساکع

 رضتع ٩۱ره» هب دآ توناک و رتمیتناس ۳
 , دیسریم

 بسر ودنینچ كي هک اهنامز نیمه رد
 ابناسنا دندشیم هتخا- یرکیب لو یاه

 دسندو رداقهک زین (وبرتسا )ی اهنییرود
 .دوباشآ دن ریگب (یدعیهس) یاهیکعاهتآ اب
 مهدزون نرق هاچپ یاهلاسرد نیبرود نیا

 هتفرگ را رق مدرم هقالع وه جوت دروم رایب هیلامرا زهکیات

 هننز یاهسکع هک تشادناکمانآاب و دوب

 .دوش هتفرگ ریل (یاهلحل)

 ۳۷ هحنص رد هیقن

 یورو سو و توت

 ۱۰ نامراپآ - ۴ هرامش تل



 یدزیا هلاز مناح
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 ؛ بضخ ؟ تسبوخ یلیخ ؟ تسا روطچ اش

 مصر + رکش هبترع رارهدم ار تنوادخ

 رد.منناوخار یلاسراهنارت ود هک نانروضحی
 امشییطل ساسحا رکسم ناوتیمن لوا یهلهو
 ناتیاههنارت هکتسیا تس هک یزیچ اما دش

 دیناوتیم نتشون رتشیپاپ .درادن هیفاق و نزو
 هرابرداما و .دیزا فرطریار هسیقن نیا
 لوکتش ار صلخم یلک هک ناتایلاسراهیدم
 «یهام» زا هک تسا یسکع مدوسقم .تخاس

 دیاهداتسرف!هدیدنیهامریقخیارب و دناهدنینک
 یهاعنینران هدشیئاقن لاجهپ ممشچی قو

 ندیداپ هک نالسرا ریما وهنیع هاتفا رادزان

 رهشكرت و تخابار نید وب انلخرف لیابت
 راذکبار ذغاک و ملقدوب كيرت هدرکراید و

 اسا
 غارفهب موکسمنم« ؟

 !لامش یوس متفیی» ارهدایپ یاب ورانک

 سوصا دس و سوفا
 راث زوریا! متسه « یحام رادلد افویب » زا
 هنیکچن مگشا ۷ دیهدبءزاجا افج رپ

 دینوت زاب اهیهامیازیار صلخم لد مغ «منک

 ثانكي و دزوسبملاحب شلداهنآ زا یکی دیان

 هست هسالخ ! صلخم هباتیحام یوت دیایب
 زادهگنادخ و مراد اند یاشلا

 نابرقابددحمی اقآ :سوباف .نک
 دن 8

 «تق اف ریلک زایپ رگیدالاح ۱! ناجنشوجمیلس

 هس ؛یسیونیم یضوحم سا ار تادعان یاپ
 رس هک جاووحاه ماءدی ام ادیخ یدنوادخ

 بپانابهکسب بناطنیا ؟نایرفاپ دمحم یاهتشون

 یحسوف دصزا ار ناتاطخمته تخا اش یاه

 حراخ» !متنک غورد هرایود ژاپ » مساننیم
 تسا یلامپانچ طخ ,طخ یحوخ زا

 هدنپ:یاهتشون یرکید مساهبارچ الاح

۰ 

 همحمیتاعواب قیرط دشن نیا 4۵ رو و

۱ 

 لا شوجمیلسدمحم ریدقت رهپ .مرصپ

 یم ندییاوج هک شابهداعآ ۱ ناج نایرقاب

 مز#آ

 یاهملسیف ردی راب یقوئو زورهب -۱
 !رارق و هدرپ

 مانب نایکیچاخ

 جا لاباپهب ار بایح و «تب»

 لث ومام یهتخاسیملیفر ۵

 دنک ی زاپ ناروج ۷ هاچ

 یقولوزورهب ملیف نیرتشورفرپ ۲
 دشابپم اهنزوک لوان ارکا رد

 یو دلوتم . یقوئو زورهب -۳

 مهاوخ واهپ تسرف نیلوارد ار اش مال
 دل اسر

 ضرسع یظفاحادخ یلک یدمپ همان ات
 هدنا وخنینزات باوج غارس مودیم و منکیم
 ۱ رگید

 سح+؛نایسناوآ ناطرا و نایاقآ نارهت 6

 .هدازدرک روصم , یلانب
 اسشراپهک ملاحشوخ ! هبدب و مالس 8

 هتشاگنهما صاخمیارپ نینژات رادگنفت هس

 رب ورب دینادیم حال روطچ. دیا
 میامتیم ندیشرع هزاجا اب یپ ؟ ندینساپ
 ک

 دهاوخنرازکریرگیدساپس هزیاج - ۱
 طوب رم؛لاسودنیاردنآ یارجا مدع تلع .دش

 ۸ تسیملیف ماد .«رارکت» 8

 «هضیفد دن امز رد ۲ یرتیلیم

 دسلوت زاغآ زا ار جواب كي یگدنز

 ریو .دشک یم ربوص اب گرم ۳

 تلصخ ویموبمسا رم « تاداقتعا « نیا
 هدخ هدناپامن زین اهچولب هزیو یاه

 روعم ار رارکت ینادرگراک .تسا

 دسمح و تسا هتشاد هدهتعب یماا

 ار  یرادربلیفر وما نایلت نیا

 نسسمآ شیپ هک یتافالتخا یضعب هب دوشیم

 عورشهامرهمزا اتپس هراونشچ ,ساپس یاهب

 ب یلیهابس
 نیدرهیاجب لزعردس۲

 درسسک یم تبحص یمأقم «ناییرق ررما رف

 مهاوخ :ملیفنیا رد ار یئاپ یروپ رولبود
 تفگمهاوخپاوج یدعپ جساپ

 دجج رد 5۱ ام داقتعاب
 رد و دیسرپ

 لزع مای - ۳

 یخی اما؛دوبی ءایمیک یاهمایف رگید هنیم

 باصب نا
  ٍ رادگنفتهس یا ,رادهگنادخ رایهس .دیآ 9۳ ۱

 روپیلق دمحا یاقآ 9

 یاهملی نیرتهب زا درک راک نیا

 نیکمن مال لاكيلع 8

 دمپ ات دوردپ العف

 روپنامیس نا رماک یاقآ

 «ناجیماک . مال همهزا دو

 منامب مئاج «یهام» یقارف رد رکید لاسنسات

 باوجودشاپهدیسرنم تسدب یاهمانوتزا
 ینادب هک خساپهب مزادرپیم | مشاب هتفگر

 مسی 9ویب

 ینعت شی اهینیب شیپ« لاف هحفص - +

 اهرتمیدق. نکن ینانچنآ باح هک تم .تسا

 -یمباسح اهلاق ینیبشیپ یور سلخم هک
 سا رد هدنیآیهتفهات هک مدناوخ مدرک

 بهسپ یهام» رقف كيي اهبقرتمریغ دمآ 5

 یلاحشوخزا« یئوگیمار هدنب .دبریم ناس
 متشاذگ ارهب اتیهام. مدیمنک تن تنوارو

 یمهام ات هناچریز متشاذگ ار متسد زاگرس

 هلسب تسازونه هک زوتهامآ ! دری مار زا

 زا مسلیف یصق .تساهدوب رادهنهخ
 میهاربا: شنارگیزاب ویرگسع رفصا
 .دشابیم یکلاع هدیرف و یناپرف

 یاصنس یاههراوشج رد هرارکت»
 تنیقفوم .دوعن دهاوخ تک رش دازآ

 !رزاسلیف یاه هچیورب رتماعت هچره
 ناثراک قشع و قواپ نادابآ رد هک
 .م راد وزرآ , هاتکیع لابند ۳

 مو .م _ ۰. سم "2. نود مزیت قد لا ون اوت

 ایم هراس - ۱6۸ هراش _ ۳۲ هحفص )

 نه و ژینیههبم سد

 ههج مپ ! هدیسرژ هک

 - ؛اهلاف هحنصس

 "۹ هالس ۳

 تفگ یسرم و
۲ ۱ ۳ 
 مرا ودیم

 لس اح ا دیخ

 یح میدعت یرزیمتورت

 اسم

 مزاودیم سوپر ادیرولعم رول
 لوضنم ششنبهب یشوح طرع زا هنیمه

 ره طرت " هک تروصحب مضرع !یشاب ورق
 روککرد یلوبق كيتامارد یاهرنه هدکشناد

 و هبحاصم ردث نینچمه و یرسارس
 اسا ه هنکشناد هادعتسا ناحتما

 چ
 بی اهتدیلاوس رضپد یهرایر

 ری ود ثاب تمیق لقادح - !

 تساموترازههس لوات د یرادرپ

 ّ-  ملیف رادربملیف- ۲

 هوب یقیقح تممن
 اهنزوگر دیقوئوز ورهب دزمتس - ۳

 یعیعح تمعن دزمتسد ز

 مع)اعایب اهنزوک یرادریملیف

 یب .روتاهآ رادربملیف كي

 یناههب رجت «یاهفرح یاملیس ره تناوت

 بب ایاههرح یامسیس یارب شراک و دزومایپ
 -یمرد یاهفرح رادربملیف تروصبدشاب لوبق

 فیا

 وااباروتی اهفرح مدید ار راتس ر ؟ا
 هاب ز تسح رم العف .تشاذگ مه وخ نایمرد

 هسع ومعدپفزا و .دات یشاپ هک مراودیما
4  

 لا مب ود تیپ ودادیا » 2

 « ۱ داد
 زا 4و اه هیا راس دو ف

 مدیدنح تایلامرادلوج دی

 هر هو 2

 ینورهرک ی عیر ینطصم یافآ: كارا 9
 دیاهتشون 8 ماهداتسرفهمان ره هک

 یدنوادخب هک منک ضرع . دیاهدادن پاوج اما

 اهر واهراب ار امش یاهلاوس ریطن «ادح ۱

 رلت ضحم لاح نپا اب . ماهتفک پاوج تورلگ شس اهتفگ با
۲ 5 

 هت ملایم دوچو مامت اب ؛ ناجینطصم

 ۰ نب ملیف نیلوا - ۱ با همنج ِ
 ۴۳۰: « یراهبم ۰۱ ۶ تساءدوب تایح

 اکداب هب > یح 1 >» هک

 تسلوغنم اهملیف رد

 افهزرو مپ ملی هآ ۳۳۹ "

 دانیلوا ی ون امیا هالج

  رهاط شف هثد اب رف ملیف زای !هنحس رد

 تفکیرلف ی! ۰
 روت ار دوخ مهم شقن نیلوا دعب و

 دینپ دومنافیا یک رم |:

 و ۳ ۳۹ میهن یدید

 یذعهع طفاح ادخ ماهداد

 اشنا ینکیم حرطمی !ءزات یاه !هللاء 1
 ۳ دارت ۵ یتخباطع رایهلا یاقآ +نب



 دارهت رد ۱۳۰۵ دلو
 باب ۱۳۳۸ لاس رد :اتیسهب دورو 8

 یمیطكاام رب#
 : اهیلیف
 نادرگ راک و م
 یمسایكمايس ؛ تایح بآ همشچ

 زگاسرادرس - تسا شور ادرف -آ
 یمطعاف ماظن - نا.دتخ یاه هوپب با

 لسنلوماس - بش همین دابرق
 دایکیچاخ

 ورسخ س دشکبم دایرف یرتخد
 یزیورپ

 ینابیت دیشمچ  دیفس یالط س
 یزیورپ ورسخ - خلت نیمز -۷
 یلعدحم - هتسرگ یاهگرگ - ۸
 نادرف
 لیعاتسا ۳ دناهتخرف اهنز

 دیعسروپ

 یتسابكمايس - راظتنا ل حاس »#۹

 ریاص - یئاتسور یاههنارتم ۱
 ربهر

 كمايم - متسد نرق یاقآس ۴

 یمططاف مالنن - یئالط هدکهد - ۳
 یلافصاحرسنم یابربز منهج -- 6
 نایلاماقآ - اهیناسنا --۵

 ربهر رباص - هناحدور ریسم س

 زیوابشسابع- امرهش یلالطومس ۲
 یمسایكءاس - نوراف جنگ - ۸
 یزیورپورسخ -نانسهوک رییس ۰

 ثاسایسس نانامرهقن امرهق
 یعساپ

 نادرف - ماقتنا و قشع ب
 یجحایرلیعاعسا نا ولهپ ناهچ

 همرجاقوراف_-نا رهت زا یدرم - 6

 نیدرفس یلاط متاح ۰
 رتکد - رادمان نالاسرا ریما - ۲

 ناشوک لیعسا
 نیدرف - نارهت نایادگ -- ۲

 لیخامسا - یدرمناوج هوکش - ۸

 .تناموترازه 4۰ ات ۳
 سب یرگیزاب ربهوالع رامیلوب -
 . دراد ل افتشار

 وگتفگ شیپرامش دنچ رامیتوپ ۳9

 میهاوخ مهولبات پسانم تسرف

 هدامآ وا زا یلایرس هک العق

 لاپرس رد دوبرارق ایوگ اما .تسی

 ,دشابهتشادیزاپ هدش زاغآ را

 .دیشابقفوم .امش ت
 یردنلق ,

 منیشتآمرگ مالس : دیاهتشد
 ریبیبیامرگ نیایوت ! ق

 تقورس مورب .

 ممهامش . من

 نیوک مهزاب

 نیدرف یفارگ و ملیف
 ریهررباص - كف و حرچ - طب

 یتساپكمايس - حوننافوط - ۰
 یحایرلیعامسا - یلوک مثخ - ۱

 میدزلیم _.یکباادرم - ۴

 نیدرف -.اهبلق ناطاس - ۳
 قوراف - ارتپ زارفرب نافوط - +
 همرچا

 نایکییچاخ لوماسافولهرع - 2
 نیدرف - نیرژ رف ٩

 لسیعاسا .- تسین رود تشها - ۷
 یحابر
 یزا ریشدمحاع دیما رب یایلد س ۸

 نایلامافآ - مشچهم توقای -
 یرداق جرلا - سناثهکس 4

 ریاص - رهش پونچزا یدرم -
 ربهر

 ییلطم دیعس س اهدرم هچوک -

 دلروژ مت ٩ و 1
 دم رازه و لگشوخ كي -

 -لگشم رازه رو

 ایکاناچس تداعس یامه - 6

 یمسایكمایس بانخبل زا زه دره تن

 یبلطمدیعس - مشخ هاگ اعم - ۷

 مدنملالج - دجنس تخرد زار - ۸
 ربهر رباص - نشخ نادرم - ٩

 یمتاح یلع - لعتاباب - ۶۰
 نیدرف - نم هفاضاب منهچ - ۱

 یقطنناما - راپچ -

 نیدرف - بش هصق- ۳
 دروژنودیرف - درمناوج - 6
 یحولرپماحر - ریذپانتکخس ۰
 یبلطم دیععس اهروچان - 7

 یرداهبللا زیزعسقشعرب مالس - ۷
 ار بس شاب تالک بطاوب - ۸

 یحولریم
 راتخمیقت - بصعن 4

 نیدرف - گرزب رارق - ۰
 ینایمیک دوعسم  لرنس ۱
 نیدرف س اهناتسآ زارفرب- ۴

 «نا رهت»

 .یدشدن رب دیاش یدیدهچ ارد ابقا تسرعب
 ولباتنازورفزا تسرف نیلوا رد - ۲

 .تشادمیهاوخ طسو

 ادسخ ميوگيم و میامنیم رکثت یلک
 زا

 نوب دیجملادع یافآ: لود
 متشادو مدوب ریخیب امشزا یتدم 8

 تاهمانهیترمکیاما , یئافویب هک مدرکپمرواب
 مالس یتسار ! یتسینافویب :همدید ودیسر

 رد مراودیما ؟ تساروطچ لاوحا ول اح
 یهمه,لوفزد .یاهجرددنچ مئاديمن یامرک

 :پاوچیاربمدمآ | دشاب یرلوک تیاهظحل
 تبنیرتمک تیلاعف ؛ یلیج مساق - ۱

 میتشادوازا رگا یاهزاتر بخ .دراد هتشذگ هب

 .دیپاچ میهاوخ
 دوشردا ریملیق دها وخیم هک یک -۲

 دیابیسکدشاب هدکشنادم ار زاد ماوخب رکا
 .دوشهتریذپ كيتامارد یاهرنه هدکشناد ۳
 هشئاد یلانثآ یرادملیفاب هایم نیا زچ

 اهفرحهدیژرورادمسلیف كياب یتدم و دشاب

۳ 

 .دزونابب یرتبب دیزمن۷ هنک راک
 یلضاف ویدرون امیا كيب .ملیف .,نیرته-۳

 و باختتاهپ مع ار
 ۱ مراذگیماو

 رد و 4

 بش فامنا و لدع

 ویدآر ادنمرنهزا یتسرهره
 ,تنادميهاوخ مهزاپ مياهتشاد پلطم و
 ,ناتیلط .دشاپمح ضصلخمزا سکع - «

 ؟ بخ
 .یدمبهمان اب اج نیمه رد اب هدعو

 یردا دوعس یاقآ :دهنم
 ارج ونوچیب ارام لباقتم ماس

 الپاقتم؛یاهدرک ندیلاوساما و !شاب !ریذپ
 منکیم ندیخساپ

 هکاری؛اهملیف یتمب نادرگ راک -۱
 یاهتسا وخ

 درسص ۲ - رایاومایایوا ؛دوهنپ
 ؛نایتسابسنسیاهبوت بییردلآتربار :ثیبخ

 نتاهنایآرب ,اهپاقع هملق- یوترو یرناه
 ,ديسلانوسپمات .یی.یج.نوزاوان یاهپوت
 _لیمود.ب.لیسیس : نامرفهد - نادینوتنا

 ینروسل - كايربوک یلناتسا ؛سوک اتراپسا
 نا ؛اربز هاگتیا س نیلدیوید « ناتسبرع

 اینیکپماس ,نشخ هورگ نیا - سجرتسا
 سخرد .دمب یارب دنابپ اهمان هیغپ

 زورهسب و یئایمیکد ومسهب ار امشمرگ مالس

 دیناسرمیهاوخ یقوئو
 . دوردبم ) تاپ

 نایقداص ورسخ یاقآ ۰

 ناتیاوجرد . مال شعزا سپ 8
 ملیف رد یزاپ رطاخب رنیاربلوپ : میوگپدیاپ

 یروکیرک .هتفرگ راکسا هژیاچ نم وناطاس

 بمب دلقم غرم نتشک ملیف ردی رابزا ثكپ
 .تسا هدمآ لئانر اکسا تفایرد

 . دایامش رادهگنادخ

 روبیلعدحم ردیح یاقآ : ناهنا 8
 مان

 ایرادهل ابندمسا نیتزان هچ ابابیا 8
 دلرابم نیازا تدوخ منیبپ وکب ناجردیح
 !؟یوضیمن هتسخ یلاوه نیا لیماف وسا
 و منکیم همالخ ار نآ صلخم ریدقت رهب
 وگتفگ یئاوقت رصاناب !ناجیح هک ملانیم
 .دیشاب نلمطم. تئاد میهاوخ

 هشيمه و یتیبگنازک تزور وبش

 , مادتسم تعطل .یشابلاحرس
 :هشسا رپ دینسچ نایاقآ : درجورب ۰0

 . ولنامرهق « فولر
 رادگنفتهسرپ دوردلاو مالسلاكيلع القا

 دادعت رپ زوریزور مراودیما ! دورولادیدج
 هدوزفآ الاح » دوش هدوزفا نارادگنفتس
 ات « ۱ دنادیم ادخ , دونب روطچ هک دوش

 :ساپیم باوج رد ؛ هدشن مرگ ماهناچ
 نام رم ار درزمتسد نیرتلیپ بآ

 زورهسس و یدرونامیاكيب درم نارکیزاب

 ,دنرادیم تفایرد یقوئو
 یناگیاپلگ ونیدرفژا طسو ولبا - ۲

 .تشاد میهاوخ بسانم تسرفرد

 لسسخ اپاپ مود نارکاش ورف ۳
 .تساهدوبن اموترازه ۰

 ییلسكلمرسأت و یقوئو زورهپ - ؛
 .دنرادمه یاپیاپ یتقن تب ملپف رد

 هبالگ و داهنشیب

«۰ 

 دنچ : رییدرس یاقآ 0

 دنچهب طسو ولبات شیپ هرامش
 . دیدوب هداد صاصتخا دنم رنه

 مراودیما .دوب یگنشق راک هک
 .دیهد همادا مه زابارمویش نيا

 یکچوک هلگمتساوخیم نم رد
 !رچهگکتیا نآ و منکب امشزا

 نارگیزاب هب ار طسو یاهولبات
 ٩ دیهدیمن صاصتخا درم

 «یلاتس ریکایلع : نارهت»

۳ 

 هیحاصم : رمیدرس یاقآ ۲ 1

 اب نیاهدرک عورش یئاه

 توافتمو سانشیاهنادرد راک
 شهاوخ متساوخیم هم
 استح ار اهوکتفک نيا منک

 تا سج

۳ 
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 یارب یاهفرح مه ناکدنناوخ
 . دنراد نتفک

 : نا
 ,زبزع تسود ؛ریید

 1۳ تاحفصرد بلغاناکدنناوخ راک
 . | یپ نیازا .دوشیمياچوگخساپ
 یاهحفص هک میرکف رد مه

  ناگدنناوخ موبلآ ه لتتسم
  هصقو مایف دقن , رمش لیبق زا
 ۳" یهرابرح رد و هاتوک
 . یناکدنناوخ . ميهدص اصتخا
 ب دنراد نتشون دادعتسا هک

 ۰ اد یراکمه ام اب دنناوت



 دووبلاهرد یتانحراکنربخ

گن ربخوهدنسب ون نوسضناجكناه : هتشون
 رعم را

 تشذگ هک هجن"آ هصالخ

 وگاکیش میقم نم هکیدوجو اب و
 نطو هلزنمب سلجنآ سول اما متسه
 میارب یتصرف تقو ره و تسل نم مود
 هتبلا هک موریم دوویلاههب دیایب شیپ
 ارز مزیرع تسود نامهم زین هثیمه
 -شوخكپ زا دهب . مته (نوسدوه
 یارب كار هزور هنابش راهچ یلارذک

 زا یکی کوزاب نا وختل هک هدخ .تعاب

 دون درو زین اه ینودروب
 ۰ تفگ وا تکم یمکكي زا دعب

 یسک ثاي هک دسریم رظنب رول نیا
 تساهناد کنج نالعا سول راک نیج هب

 ۰ تسا نکیم

 !رسچوت . كناه منپب هدب شوک _

 ینکیم فیرعت میارب ار | رجام نیا
 هکیلاحرد

 ۰ منک رشنتم ارثآ یهاوخین
ک كيحت ار تیاهتشا هکنيا یارب -

 م

 یئاکب رمآفو

 رکشن دیدوب هداتسرف هک یخرس یاه لک
 . دنته گنشق یلیخ اهلآ . مک
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 .درادنددرک یهت بلاق لایخ ابوگ چ

 ددنوپپپ اه هرولعسا هب تسا

 تیپ8

 . ملکیح هبرگ «دنلب دللب .

 2و
 ناتاعیءزوح و ملیف یاهمنآوا هنر

يم دیدرتهب دساتشیم العاک ار
 یهطباررد:دژادنا

 «ینیئاپ رتقرد هژیوب « یدنزرف وردپ
 تلد رکعتاو الماک دیدمک دنچرح یرپ

 ین شیابنهب ار شرتپ یدزم+ دشاب

 دسیاش :یرشق نینچ یفطاع گنعرف رب
 اروااپ دشکی ار شردپ بصعت طرف زا ی

 امادیآردپ هن اخرا ی و

 دعررف هفطاع اپ هچوچیهپ + ردپ لص شیابن

 نیسچ . دسکیمن یناوخمه ییئاپ ۳

 تبسن دنزرف زا هکیرف رد دیاغ یدروم

 شا هماشامنهژات زا وآ هت ودوب یصق رهن .دون

 دسهنن جیهنهکدوب+ 7ورسیب ردقنآ مه
 هتفرگ نوعلاح همالخ . تسا هراکچ ع

 «:زاوآو صقر نیمه ینعب رتاتت الصا .دخ

 یهاوضیمزاوآ. و صقر هک رت ميوکيم

 ؟ یوریمن هراباکهبارچ

 دیوگیم ت حمح انیارت «نیفیهپاما هدنیرس شرنپ هب

 مرادنارشلوپ هکنیا طاخب بوخ » - 3
 ۰ تسیئ شیپ یمهوت

 سلیت یاهتیصخش نیرتگنشقزا یکپ
 یمولطم.تساتسمن ینمی نامحر یهراولخ رسپ
 رسندنراوسنوچمه یکچوک یاهوژرآ هک
 :لدرد یئوژرآ ءاشاب .هرادردپ یهغرچوب

 یمدوخهب اروآ هک یشوپدهقم رتخد
 دنانکیمهگ رمدباروا یئاج رد ءومح و دناوخ
 ادسپ ک یئاهر - گر مزا ایزیریمت و
 یشایز تساوتیم تصا هگرم لصف .دنکیم

 یهدیربرسزاصلیفرگادشابهتناد نیزا رئیس

 8 ییرس تکرح :تشاذگیس شیادنهب ار را

 | یلایحیهگگررت ردپ برطس یبرهچ الف
 كاخردوا یهدیربرس هک هگ رم دم و تم

 هد زیم ةیطل ۰ لصف ءای ؛ایپرعپ

 6 یداخ ر تنامحر یازع ,رفآ رب

 یا یارب زاسلیف هک یدیهمت . ناخرمج

 و .ناحرفعج رتخد یسورع - هدروآ موهنم

 ۲ رب یهیکازاب و تساجبا دواد قتع

 دراد رکق نیاب هک اه یلانخآا

 ات تساپرم ارع هک یاهچوک چیه رد

 شورف نامزاس هبعالطا زا ینح .دونیمن هتفرگ یسورع نعب یدیدم

 امسک یارب تسا دننشاوخ جم زا محمدی  تسرح رگا ینح .دنشاب مه ینوخ نیشب ٍرگا

 هبادنوه یاه ثلکیسرترم یگدنیامن ذخلر یناگرزاپعالطا ةنمسکنیا رطاخب دنراثگب ابریژ ار ارع

 دیمرفهعجارم اینردص شوروگ پاره 2 : "زب ۳ ءاگچیم هرادن نوگش
 ۸۳۳۳۸۲۸۲۸۵۰5 نفلت

 ۱ .دننک یمن رازگرپ نامزمه
 ٩ یادنیس زاادج رادیارس , اهتیایهمه

 فابرریو راوخع و یدج یهاگناپ « ييار
 .تسا مرکب زاسلیف هک یراقو ۷ هدام

 سد

 یاه هما رب اجباردز اموت ۰ رثکادح ای

 یا رب هک ی لاحرد . منیبیم ار ماهقالع دروه

 ۱۹۸ ات ۱۹۵ یاه هرامش - هیذجما لامش . تلوزور - لارهت

 رتگب مآ رد هامکیزادیاب هراپاک هب نفر

 ن کو نا یاهمنآ نوااب میم نم هژات

 «! موش دنب اجکی

 مرا برد تسا یرخ مهنيا لاح رهب
 تب اهن رد ادیسراتس و یرازفلال یا

 وهتخادرب 2 را 3ادرپ مدرم دیانع ساکن 8

 سن 0

 (هیقب)یئانجراگن ربخ

 مورب عوعوم لصا رس هک تسا هدیسر

 نوسول ملاخ مته فساتاعفا و نم

 خورد امشب ارم دوح تاقالع تلع زورید هک

 .يمامش ار تفبضح نیع نمرگا اما متفگ

 ,دیدزیمن فرح نمادمه هعلک كب املسم متفگ

 هب و داد ملبوحت یعیعس دنخل وا

 ورسخ ترسم اوهب شراگسس زاهک يدود

 دع

 نامیودره کیم نامگ «دباش...موهس

 . میفاب هدرک ار راکنيا رگیدمچب تبن
 سل ارم .دعبهب نیا زا منکیم شهاوخ

 (دوسول) مانب ارع هکیا هعفدره . دینان
 ه دباس شیب میا رب رکف نبا دینکیم ادم

 دهدب خر یراوگ ات قاقتا یتسیاب

 یاهسعرح ان درک ع طقار شفرح وا

 اروا ساسحا نيا متسئاوتیم نم . دشون
 ردینکدوح كبو لدق كب رثا رد . منکندلرد

 مال نیا تسناوتیم ثاچوک هباوناخ تب
 ,دنکهولسج سیا رب هدش نیرفن مان كپ لثم

 داد همادا شیاهف رحب یمارآ هبوا

 ۲۸ هحنص رد هیقپ



 یگم نیرتیوق مه زونه هک
۳ 

 «تفرگ لا رتنوم رد هک یزت ربابی ریع

 ,درک لیمکتار
۰ 

 یندرکترواب وبیجع یا هیحور یرپم
 دزابیملار دوخ طبارش نیرتتخس رد
 هک یتسارب و تسا داش و خون نی

 ینخسرس رب هوالع ار دوخ تاراختفا

 و شاشب هیحور نیمه نویدع

 مارآ نآ كي . تسا دوخ ریذپان تب
 نیرستسوع دنادنخیم و دننخیم را

 , شیاقفرل وتب و دروآیم دجوب ۸
 ءارمهب لواتسد یاهشلوچ زا یرایلا 4

 تیبوسحم ناربا یولوچوک لوک ره
 و دزاد یناریا نادنمرتنه نییرد

 مناوت و درنب رمحع تاست وصح

 سلاجم رد. دنرادش سود هه ربکت مدخٍو
 هک ی ماگنه و تسا دبیر لگ «

 دنرتارنم هللحل كي. دناوخیم یاهدننا
 یکلد و نگیو ۰ یهیلسكلمرصاد. .دنکب

 بوصمرا و ته واب وجم نادنهروته

 .. بنادر ه

 :روهشمنا راکشزرو زایرایب نوچه

 اریریصن دناهدرک یعس نا راسلیف نوک

 ,واترهخ زا هدانتسااب و دنروایب امشب

 :اما دننک را ومه ار ملیق شو

 ندید رطاخبمرادتسود (راعنیس نی»

 هب رجت اما مراذگ ی م ما رتحا ممه نااددنعرتف

 دناوتیمن قفوم راکشزرو كي هک

 ناراکشزرونونک ات .دشابیقفومجدآ مها
 ... یلصا ؛ برع « یسح هلچ

 نیارد ناشنادکچیه ابا دناهنمآ ع

 كي تیقفوم مدع نیا. دناهدوبن
 راتنا هک تسانیاذآ و دراد *

 یشزرو هزرابماهتت راکشزرو كي
 « ...شنانلخمو ملیف رد ز

 ومرگ رایسب نادنمرنه اپ

 هسه و درادتسودار هه

 ردودرادیفورعم صقر یریع
 رد شدوخ درادن مازآ هلحل

 رطن را منکمن رکف یم نده
 صقرتتیقح رد .دشاب هتشاد ی

 نس یور هک تسیاهدنناوخ «
 * .سلجم يحاص 2

 دنبیاپ و نامیااب تسایلر
 یاهعیانماگچیه و لاج

 بوبحمد رم و ا رب
 دراداسج ناریا ت

 هکتیادیما و

 تخادرپموادمتانیمتهب 9

 (هیقب) یراد ربملیف (هیقب)
 ۳ یصعت و تری اب

 یریتتفه نییرودنیلوا ۱۸۵۱ لاس رد
 كنت) فورعم نسرودزاتشیپ ارنآدوشیم «

 هک دمآ دوجوب « .دیمان «سیا رام» (یفا رگ وتف

 نآ هدنزاس مانسب (فارگ لوتسیپ) ناوصب
 نییرودنیااب .دیسر تبثب (فیاکسا ساموت) نویسکلک . حیئوسرقت و كیزکم

 یرادربسکع (ییردیپ) یاهریوصن دنیم

 . ندرک زوپکا ماگنه نییرودن ٍا .درک
 دروس عوضوم فرطب ریلتفه كي لثم
 راثفادهک دشیم هتشادهگنتسدرد یرادربسکع

 یورن هاوضلدی اهریوصتن ۲ هئام نداد

 ماتنات

 (دیقب)بش راتسرپ

 هبزص نیمه اب افآ ریکا . دروآ دورف اقآ
 مارآ انو نیگمشخ هک لنیزو .دیتلغ نمزب

 هب ره دچوتشن اقآ ربکا هیس یور + دوب

 . دروآ دورف وا تروص ورس هب كلهم
 یاهتسد تشپ زاو دیود ولج مناخ نیهم

 . تفرگ ار لنیز

 ..... گید هب , اقآ هب -

 ربکآمکش یور زا ار لنیز اهنز هاگنآ
 , دندرب یاهنوگب ار واو دندرک دلب اقآ

 اقآ ربکا هب یکلهب هبرص بوچاب هک یصترم

 اب و دوب هداتسیا یا هتوگ , دوب هدز
 هاگن اهتآه تشاد هدمآ رد هقدح زا یاهمشج

 , درک

 دوبهدن ینوخ شتروصورس : افآ رکا

 . درکبم هاگن و# هب تشاد تذل اب فرشا

 زا وهدش ادیپ رفکی هرخالاب هک دوب لاحشلوخ

 . تسا هنفرگ ار شاقتنا وا

 و ناتفا و دن دنلب شاج زا رکا

 .دیرغ لنبژ . درک تکرح رد فرطب نازبح

 تادیپ اهفرطبا هگید ..... یره -

 . هنن

 رهزهاگن و تشگ رب ربکا « رد كيدزت

 هب . طابح نئور كبرات رد ار شیگآ

 : تفگو تخود لنیز

 زا ۰ مزیریم نوتهب ومرهز هرخالاب
 :نیرتیمتردب ملاسنوج نم تسد

 : تفگو درک فت نیمز هب ینعترم

 تاههچو هلو ور اهیرک رک نیا -
 ت , بوخب

 تشینیهم و تفر نوریب رد زا ربکا
 ۰ تشگر یو تخادنا ار رد تفچ شرب

 : تفگ لئیز

 .نمبنیدب ندروخ بآ هدروخ هب
 .دروآ بآهساک كي و دیود البژ

 شتروصیاهنوخ نتش لوفشم فرشا
 یئداوحزا لاحنانبرپ و نیگمغ ونیم , دش

 تشپ هرابودو دش قاطا لغاد هدید <
 .تسشن هرچنپ

 نروصو دوب كيرات همین طایح یوت

 نور قاطا یون یغارچ وتربرد ونیم

 یسیهم ,دشیممدید ییوخب هرچنپ تشپ زا دوب
 لنیزتروصورسبو درکمل هچراپ ككپ و دیود
 : دیشک یضترم و

 هسکیدرمنیا دیدنویمن امش رگا-

 «تخادنایم هار نوخ اجتبا
 ؛ تلگ پل ریز لنیز

 . هثاپ یک کس -

 :تفگ نیهم
 دیلامرهبآاچیا .دیداتسیاو ارچ الاح

 ..دیلامرفب .. قاطا وت

 وار الاب اهدلپزا یضترم و لیز
 مناخنیهم ناشرستشپ . دندش قاطا لخاد

 مناخنیهمدهب هلنحل .دنچ اما .دش قالعا لخاد

 :تمگ و دروآنوریب قاطا ردزا ار شرس
 ون وتسابل نیشابدوز « فرثا « البژ

 ....اچنیا نیئایب دینکب سوع
 .در/شدوخ قاطا لخاد ار قرتا البژ

 ضوخ اروا یاهسابلب دیش هناخ ار شرس
 :داد شیرادلد و درک

 اهقانتانیازا ,نوجفرشاروخن هص -

 ات ود لا. ینخبنکیعس ..هتفیمدایز
 یارب یوخ قیفر ننوتیم ندموا هک ادرم
 .نشاب وت

 دندرک ضوع ار ناشیاهسابل فرشا و البژ
 قاطالخاد دندمآ هدرک شیارآ یتروصاب و
 و هداد هدخم هب هیکت در ودنآ , نیهم

 مدئدوب4 شن

 دوب ندرک نهپ هرنس لاح رد نیهم
 ال ییادفم و بورشم رلعپ .دنچ ناشیارب
 و لنیز زا بترم نیهم ..دوب هدرک ایهم
 سیم ناهقدص نابرق و درکیم رکشت یضترم
 .دومنیم فیرعت ناشیوزاب روز زا و تفر

 لشم ,اتفرگ و مونفع ؛ مارآ و تکاس ویم
 هدبزخ یاهثوگب دشاب هدیدهبرگ هکی شوم
 درسف كي ویم . تسرگنیم ار اهنآو دوب
 ..دوب هدرک لیصحت وا .دوبن هداس یماع

 هورگاپ ,., دوبهدید دایز دب و پوخ یاهمدآ
 و. دوبهدرک ترشاعم شرمع لوط رد یداپر
 ..دوبهدرک هب رچنار قشع هکنیاهمه زا رتعهم
 اساحمنیا ندیدان دوبدش ثعابهبه اهنبا

 یورزا هکنیا ربهوالع و دنک واکچنکار ونیم
 اریگدن زعونیادوبروبجم لاصیتسا و یراچا
 و بلا شبا رباهنبا ادهع؛ دنک لیحت

 . دوب زیگناناجیه
 ودشدوهدرک توکس ذرمود نآ ادنپا

 . هدلدزیم فرح

 هدندروخبورشم سالیگ دنچ یتقو اعا
 مکمک تشاذگ نانرسیرس یرادنم الی و
 .دندرک تیحمهب عورش و دندمآ فرحب

 ! دیسرپ اهنآزا نیهم
 اراملزم یناثن ! دیته هراکچ امش

 ءدیدروآ ثسدب اجک زا

 هبورونینح دعب و تسا رتتحار مه ندروخ
 د درک یضلرم

 1 یضترم هن هک

 وسدصت اروا فرح رس اب مه یترم
 : درک

 ضیا هکنبالم ...ناخلنیژ هرآ -
 .نیرادیلایورب هچ نورهن وت اعخ ناونیمت

 هک .دیمهف هلمج نیا ندینخ زا نیهع
 سیب... دوریم یلیخ نارهن رد شرخ لئی

 م:ناتن شلابلرب نت تاج ی

 مک کا نیداد راختفا امب پشما سی -

 .., اچیا نینموا

 ب دوت لر تسدل هب البژ

 دن شزاول ار وا یاهوم تثگنا
 سنیضترم رانک نیگمغ یتئاحاب مه فرا
 رس رم.درک ی م هاگنوا ندروخقرعهب و دو
 دهرک فرشا هبور

 یسکت وناههمرگسر دقنپا ایخرت
 . دانش نوج ... مه و

 رکشندا ولت ربکا و در یدنخبل فرشا

 :تفگ و دیوب ار وا تروص
 ,.یشیمرن لگشوح یدنایم یتقو وت -
 ودرک رپ ار لنیز سالیگ مئاخنیهم

 ؛یشسدداد و تفرگ ادغ همغل كي شيا رب

 .لاخلیز هیچ نوتراک ینفگن
 دتص و ... تفر هرفط یمک لیز

 را ار شراک تلوخیم راگنا هک یلاحرد
 : تنگ دنک ی فحم اهنآ

 ؟ماءهراکیچنم هک یراد راکیچ وت -

 هک درک ادا ار هلچ نیا یروط لنیز

 نیهم .نکن یلاوتس درومنیارد رگید ینعی
 یزوممیاهمنآ رفن ود نیا هک درک سح
 اهتآ ور یتحارنیاهب دوخیمن و دنته
 .درک تواضق

 هک یلاحرد ومداد هدخمرب هیکت لنیز
 وشیم یهاگن .درکیمژابار ,شنها ریپ هقی
 :تفگ نیهمهب سپس و دون

 مالک ب ام اب ه هیک ملاخ رتخد ننا
 ... هلزیمئ فرح

 :تفگ نیه

 ,..تسامنومهم مناخ ونیم -
 دیابندنمهنب اهنآهک تفگ ارثیا نیهم

 ایتآدیدیتفو ونیم .دشابهحاد یراکو ا اب
 ار شدوخ و دیزرل شنت دنتسه وا هجوم
 .درک روج وعمج

 دراد همادا

 ..ووو یومسصحدپمه .نعوجحع

 میس و یوم
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 ط ده سر ی

 (هیقب) یاباصق ردنا

 یندب تیبرت نامزاس رب هکدوب قح . یراد
 تییصن رادبآونانیاه تسپ نآزا هنادخی
 ۹٩ ینکپ یقنع كف نیم

 مراد عالطا : هتشذگ یخوت زا :م هک

 ۲ یجناموکاپدان» ریگمتچ یاهپزوریپ هک
 ناراکشررومجوت نانچ , هلاس .هراهچ هزیشود

 ماعت تارضح هک هدوپ هدرک بلچ دوخبارام
 زا لبق کار یاهدنک مرگلد یادعو
 دندوب هداد ناتسود هب لارتیوم هپ تمیز
 نسیا یثوک یلاعلالج هپو دندرگ شومارم

 هکیازا لفاغ ؛ دندوپ هتسشن نیکمن «زیشود

 دنن میمن یک لطسم رگید للم ناراکتررو
 هسنز یم و دتکیم عمج ار اه لادمو

 ۱ كاچپ
 نیابو : تفگو در یدنحررپ فیرظ

 و «رگزری» دیاپ منکیم رکف نم .باح
 كپنامه تفایرب رطاخپار «یریصت دیحن»

 ندرکن هچوت مرجپو دننکپ خییوت لادم هناد
 كييچناموك ایدان رپگمشچ یاه تیقفوم هب
 نانمورحم كاپپملا یاهیزایرد تکرخ زا ءرود

 ۱ دنیاتسپ
 هبار اهنپا و الاح : متفکو مدیدنخ

 نیونشبارشربخ زورکیات شاب , یتفگ یخوخ
 :دونیم مه ررطنیمه راگزور یانف زا هک

 ۱۱(لوئسم تاماقم مادقاو هجوت لباف)

 هب دا زی رم تسد مه زاب
 "۰. شیاههچب و ینارجاهم

 هنشرفويقن نودپ ناملابتریف میرک یمن
 راختفا یوکس یور رطاخب ميوکیمن . تسا
 ميتکباروه ناشپاربناسپاه تسیلابنوف نتفرب
 هچیورسب ميوگیمل . میهدپ اچ هیس و
 ینارجاهمتسشح ناثایبرم و تسیلابتوف یاه
 ميئامشب نانپاولحاولح و ميراذگپرسیور ار
 ناتمرا هب لادم ۱۹۷۹ كيپملا رد ارچ هک

 او ناتتس هک میوگیم یلو .... دندرواپن
 هکميراثغب تیمیس اپو ميرانغب ار ناتیا
 یناکت كپ ... اه یسع یب یاساو نیارد

 راکپوخ هک میرذگن قح زاو دنداد دوحب
 و مکدنچره) دتشاد هک هچنآرهو دندرک
 لائوف و دنداهن صالخا قطرب ( رصتخم

 دح انار ناما یکاخ نیمز و نکن دقاف

 اوریگ دو دنتفر شیپ یدنلپرساب ءار همینا

 اهنیرس ثي ۰ ناهج نا و ماناب لاپتوف راد

 هک یریصندمحم نوچمح . دنهروآررد اهرم

 هرک ور تشاد هچرع

 لادص طقف (منکیمن رکف) ام یارب

 هک دسریم رظنب و دنا. مهم شفرگن اب نت رک
 سنتشاد یشزرو و یراک نادجو
 یفیخ اب هنافسانم هک دشاب هتشاد یرتتیب

 ميتفرگ تربعسرد و میدش وریور شرصتتخم
 یاههتشر رد ایسآ نانامرهق ناونب رکا هک
 ؛مياهتشاذگ لارتنوم یاهنادیم هب اب فلتخم

 قهوح.ماقمو ناونع نتشاد فرس هپ طتف دیاب

 و) تریفو تیمح زیچره زا لبقو میتاپ
 نایناهجمنچ یوت رتشیب (شتتشادن هک هتبلا
 ناونع مانب یرگید یاهزیچ ۲ دوریم ورف

 ۱ یلیق یاه

 تیمهانامیا

 بس ابلاع یلایمیک یاهلیف رد ایی

 لاثمداولع .دونیم جتم هبیاقم :یهلیسو
 منا  راضتحا نایبی ارپ یروتومامر رد
 نسیئام كي لخاد رد ار وا دج, شلپ
 ثاسی قیرطزا و دهدیم رارف یتکهلایر

 تیصحشیل ربداماد و سورعلماح لییوموتا
 باک یتاگسهاپ , هدیلطيم دردم ه شروجنر

 :دوریم هچرا زاب ربزهب یفارشا سیورزلور
 زیچكي اجنآ رد لییوموتا دوجو هک ی لاحرد

 یاسه تواقت و «تسین رتشیب گنهامهان
 بار اهر یتیز طیحم گنررپ و یقمع
 یمرگاناعت خرب رتشید شایتیراع ططیحم
 .دیشک

 هزادسنانآات یروتوم اضر ملیف یاضف
 رگ اثامت یهاگ4 ۲ دنادرگ ی مرب ار عقاو

 درکیمساسحا| رجامیهنحص قعع رد ار دوخ
 ارز یهعفا رم هب مهنیع ناتالاوح

 یمنرسبلباقم رد اهریگجاب یهتسد وراد اب ۳۹ ۱۰

 سلتق هست تعمیم تی

 یوراتآ لماوع طسبو نیوکتردار یساج
 ,دنکی م یزاب

 نتب یارب رصیقاک راتفگ نیا لثم
 (شدنارودنو) شیدلا ريد ینادناخ ناهد
 :دنکیم هدافتسا

 راوید نوا یالاب هتفای پانفآ هک ادرف»

 !!میدش یچ و ميدوبیکام هریم نوشداب هیه
 هب اعکد رک تبحموجكي یمزادناهب اماب هک
 ۰ ملک ور راورخ

 هزاجا هک دنکیم داهنشیپ یبادنناخ
 شرصاوخ و ردارب نیلتاق نوناق دهد
 مدوح»:دشیدنایمرصیق و دناسرب رفیکهب ار

 داشدا هکتالع هکايیند نوا ناشمتسرفیم

 ۰ دن بت

 یتیلاریاهملیفداینا ر مقار «رصیق»
 -(تال)هنوتاک آصوصخب.- ینیلوزای یهیلوا

 عجار ییهناثیدلاخلت یهینایب هک دزادنایم

 دادصا رپیهعماجكيرد ملیفل وا مدآ عقوسب
 یقوئو زورهب یکیزیف تهابش بیجعو . دوب
 هسک دوبملیف نآرگیزاپ یتیچ وکنارف اب
 ,دناباعبم ار دیهشكپ زا یلماک یمرهچ

 ( رتملیف) وداپ كي هک زین یرونوماحر
 دتیبیم هک .دیآیم شدوخب تقو ثكب «تسا
 وا رد دنا وتیمن یرصنع چیه شروتوم رجب
 ینالیحنا ربانب.دروایب دوجوب رطاخ قطعت
 هبدوش هننکدوخ یاقیطزاا .دنکیم راون
 لناقم دس و, دراذگ ملف اوژروب یاقتبط

 اجنآ رد یدزدیاهلوپهک یناتسبات یاهنی
 ثاس هس دروخودزكيب و هدوبهدخ یفخم

 اصد و .دیماجنایم « تیقاو - اهن«
 تیلاردنع رنه .تخابیم "نآی ط رگیدراب

 یا ریو «دراد اهتسهب» اگن شرثا یط هراومه
 ثابرد .دیا رسیم هیئرم نآنتفر تسد زا
 یسیاوتانلخاد اضر , یروتوماضر زا هنحح

 تیوه رگوجوسرپ هرادلخد زا و دوخیم
 ینفوو؛دونیم ناکد لخاد ناناولهب یاهکع

 راكاسره سقف رتسدزا زا یوشااب رادلخد

 نسخس نکفادرمی اه نیفرم یلیسوپ اهنآ
 یناپمیک رظنهطتنیهچ وتمار رگ ثامن «دیوگبم

 و .دنکيم هتفابلا وز یاههروطسا هب تسن
 .دناهتفرامنیبزا همه هنامزی اه ناولهب هکنبا

 یاهریشتسدبرودودناهدرک یلاخ !رهچرازاب
 یارسب و . تساهداتفا مکشا و مد و لابیب
 تدیشچدوجواب ملیفنایاپرداضر هکتل نیمه

 .دن زیملپ شندب اب گرم یمدنزگ و خلت معطع
 نوسچ ینزونیگنس فیرج ربارب رد یبوگ
 ۱ دراد « ندرکدلاخ » و هلباقم دصق گرم

 .دنفایمن رگ راک مه اه تمواقم نیرخآیلو
 نادقتنم زا ییهراپ هک یبهدیع داریا

 تسانیا دن ریگیم ینایمیک یاهراکزا یموب
 شاپ تیاعر شیاههماملیف نیودت رد یو هک
 رطاخب و «دنکی منا ر ملیفیناتساد لاور یتد

 مساهب ییهلئع ءشا« یعادتجا تاظحالم »
 دراگنا یممدیدان شراثآ رد ار قافتا و فداصت

 ینارگ عقاوفلخنیاو دهنیمنیعقو نآب و
 یقو وزو رهبیاهتیصخت هبهن من نا ولعهب .تسا
 (تال - امن رکششور) توافتم تئیه ود رد

 رایسب رظنن هک دنک ی ممراثا یروتوماضررد یفراهلاترثادنک یناجنآزا اما هدنکشبار شور
 یهنارهامسابقا.دیآیم یبهشیفک و یعونصم . لمحار ةوخ یایط صاخ نثس و اهراعش زا بو ۳۳

 تسٍاده لک آش اد یاهانتداهن زا ینایمیک سورن ما تیم تب
 یبایمیک هک اعدانیا ربدشاب ییهدنز هاوک دیاد داو.دزیربم ورق و دروخیمر ۰ دندناماویمارره هحدقم رد هک رکید تایچ

 ها و ...یتگنر کیو یناجلمعع ساسحا رتدب همه ی

 .تساراد صقنیب ول هاک یویراس «تشادن یلباق نانو مان یلبق ياهیزاپرد هک
 تایبداردپسیل# ات شا هک گنیسلاد لصفلب مهدیم ناناهجوت .دوب ناثقح هک دنتشاذگ یاجب دوخ زا یماب

 ۱۳ تک وا ,تسامیول . یاهدلیف یاهازبگنزا دیلتب اضر هنوگچ  .نیرگید گنچ تفم , ناتشکنیپ لادم
 تیادصه روفنم تا دهن تفف گم یمرد ره یالاب محازم ناوج دنچ اب یسراف ودیدیود بوخ هک دنگن هرد ناتتس نکیا
 زسیتس وهلباقم ولک شاد تیصخش غادبازا . ..یمردابز هنادرمناوجا هحفارم نض و دنفا و ندرکت تکرح رطاخب ناریگ یتیک لب

 رسگیدکی یهیان هکنیاو - متسراکک اب وا یمنتسدبوللیزتن اف یلامرهق رعخعهب و هدیآ ۲ ریس موی
 یگشیمهازلندرک حرطم .دنزیمر ٍت ابار ایا تا روس ار يا اب تانک نوع نا ده

 ۲ هتیمز ۹ پ .تسا یتسعا . 1

 و رزم نر درد هک تا گاو کن ره# یرک رک هک رگیبناتسودیاهدش توا خزربردو
 ماش تدرک فضا و هر از نفرگ . یزادرباخونابهایرا فراعتم یاهلیف .هگنز 2 ۳

 یرهب ۷وییاجیا تلاح ملیفب یعادتجا یاهگ رب . دوشیم رازگرب . لقلدح مه زا ۰ دنزپم
 املیس هرات - ۱6۸ هرامش _ - ۳۸ ةحفص ج

 صفا دآ نر روم هه .دتسبیمار همززا
 ح دو مسراکاک اب لکآشادی الو فاصم

 یهبرعنیلچمیرا زکر ب شیب و ضیح رد هک
 وه رسسطاخ رگیدراب و دانفایم قافتا رهخ

 .درکیمصدنز كید زن یبهتشلگ رد ار تداهخ

 نانسروسگ درس لصف نینچ مهو

 هکخرد ؛ نابرع و هدیکت یاهتخرد نآ اب

 نویش واهغالک دابرف , فوت و یلاخ یاه

 رایعمامنو لماک ییوابا هک شوپهایس نانز
 یریوصت ودادیم تسدب گو س سلجم كي زا
 یهنئکر س و هتفشآ نطبزا یعقاو

 درم ینایمیک لک آشاد فاصوانیا اب

 همالحزرابموقشع رد شدوجوهک وب یناهن
 ثابینیگسهبیطاع و فیطل يقشع .دوب هدخ

 ویذپانیگتسخ یبهژرابم و ؛هدرتسگ یهداجم
 مدرس ندشثابد زن و ملظداينب ندنک ر بیا رب

 نسینچ نیا و .داخدودحم جناوه عفر یارب
 ,یعامنجاگنر ربیاهدعباب لک آش اد هکت لب

 ,هشتخذگ زا یتفابتسد دوشیم یتیصخت

 دو لکآ

 هتیمه يارب یلو
 .دراد همادا

 (هیقب) یئانج راگن ربخ

 موکس یزیچ نم هکنپا زا لبق

 فورعم راگنربخ كي ارچ هک منادب یتسیاب

 لیماف كي یگداوناخ یامعم هب یلوگاکیخ

 .دراد هجوت ؛ كچوکر هش كيرد یناین رغیلاک
 متفگ ینج اتبسل نحلاپ
 سکچ یه نم ۰ یبیل دیهدپ شوک

 رد هو مش صخش درومرد هن نم مه

 مکیمقیقحت ایلاننا- هکنیاایو ناترهوش دروم
 قانت یزکر م هتسه هب یدودح ان هکنیا رگم

 ۰ دوش طوبرم نم

 ؟ دیراد امش یا هتساوحهچ

 و لگشم یمک كي تشاد عوضوم الاح
 ًابآهک ملادب متسناوتیمن نم دکیم هدیچیپ

 و هاوید سکاووکازلا و(اراس) لثم مهوا
 ۱ هرخالاب . هاب تسه سولراکن یج هدرمو هتک

 ۱ : کی كسر «متفرگ مییصت
 دویولاراس هک یئاه كمدآ مهاوخیم

 نانو لمع تازاجعب , دناهدناسر لتقیار

 دود اهنآ هب هک یدرم نیچبه و دنسرب
 ۰ تسا هدادار لتق

 !تفگو هدن هریخ یونایقا هبوا
 ها وخا ر ینعم نیا « رولعنیا هک خآ

 لوایاه هحنص مامترد اراب سکع هک داد

 :] دسر دهاوخپاچب اه همانزور
 . . ._ . رک قیدصت ار شفرحب
 یتنمطم اما دراد ناکیا نا

 ی رتخه كي دوبن اهئآ ینابرق اهنت اراس

 تسلب زین سکاووک ازلا مانبمه
 1 ۰ تسا هدیسر لتقب

 هل بآ لا ؛ار شنامشچ وا

 7 : تفگ یدچ یلیخ
 1 دورید ریسا رب شال . منادیم

 یامث اعشاب مدوب هنا زا هک
 6رضخب وا وب وخ وا زا

 :درکفیرعت میارب ار زیچ همه
 ۱ وب هفلاع نودبو یشحو اما ۵

 وب رک عطف ار شرح و
 ةمیرپ ی ۰ تفد ورف سوصخم
 اکزپچ زا با ابو .دیسرتیم یلیخ

 : متفگ یمارآ هب ,دوب



 (هیقب) ید رونامیا كيپ

 میس نم لاثما و نعدپمه یبیصا رکم رامشتئگنا

 مهارمدوح مياهمليف هک دینک لوبقارنیا دهاوخیت
 طسارش رد ؛ مدرمشرپهک یلپالد نامهب اما دنکیم

 اهداهشیپندرک در هک ابهچ .تسینن يا زج یاهرا
 نامه امنیسزا ندشهدنار و تسا

 درک لاونس نارهتزا ( یقیدص ) هدنزورف مناخ 8
 یرا مسکن یاهشقتر د امئاد یدرونامیاكيب ارچ " ۵

 ووسباش هالک و داشگ سابل نآابار وا هک سب ؛ دنکی می
 درسم « ناونع قالعا ؛ میدش هتسخ میدبد شص 1

 روجاوروچ و عونتمیاهلریافیا رطاخب , واهب« هرهچ را
 .تساهدرک شوعا فار اهنآ وا الاح هکدوب هتشذگ :

 یلانج و یسیلپ یاهملیف رد اروا یلامنره هرطاح رو
 رگبدا رواا رچ ۰ ماهدرکن شوما رف شتیلاعف زاغآ یاهلاس ر
 ٩ مينیبیمن یلاهملیف نسچر

 كيب باوج مهنبا ۲2

 یتفو هک تسامنیسردموسرمویمیدق .لومرف كي نیا
 .یمقفوم مدرم اب یئورایور نیلوا رد یژانوسرپ ۲

 رنآ هک یاهیپرنه نیلوا یناشیپرب شقننآ کنا ۵
 هنیلس تیاعر لابندبمه نارگ امتیم و دروخیم هدرک ارچا
 مس ار ژانوسرپ نآ :فلتخم یاههژوس اب و تاعفد هب مدرم

 س روآیمملیف هب ارنآ و دنکیم راذگاو رطندروم هشیپ
 طسوت« كلافرتیپ » یاهپیت هیاع رد یژانرس رپ یارجا

 اسب نم هک یملیفرهزاهک تسا مدرم تساوخ لیلده ریتنم"
 رس نارگ امنیس و دندرک لابقتسا مدش رهاط یلبادت رج

 یئاهملیف مادمو دنرادگيمن هدوسآ ارم م

 هک دسک یمداهسشیپ

 « تسخ رهب هح ون

 دبابزین درومنیارد ء هی عو
 |رکا امآ منکیمنلوبق ار اع داهنشیپزا یرایب و

 با ,دیراد یاهلک اهملیف هنوگنیارد ص دنمم ندش 8
 دتسهنآ ناهاوخ هک دیشابهتشاد نارگ اشامت زا دیابا,

 یاسع ملیفرد قپاس لئم ارچ هک هلئسم ی وم وب

 یحودوخسرت رب نادوس یاهگنج هتسشن زاب دورب كنکد اب راذگب (هیقب)ایلا رتسا نت
 كاضک داب كب « كنکد اب كب .. » []

 تویبوتا ساسا رب «یداک »
 یاهلاس یدیسرد یلایلارتسا دز
 , تل هدخ هتخادرپ و هتخاس

 تسردوا ,صخشنآ رظنهب .دش
 .تسا زاتمم هفبطزا 2

 ۱ قناص,شوهاب ,ناوج نز ثكي
 دشابسیفاک تالیصحت دقاف هک ؛

 یملكرت اردوخ راکتنایخ رهوش
 شام نیماتءهار اهنتهک

 نا وعهبند رک راک ِ

 ,دهدیمحر ۱٩۱۷ لاس رد ملیف ناتساد

 زا رسپ هک ینایلارتا كچوک رهن كي رد
 ودردملیف نیا .تسا شوخرس و داش نینکاس

 .مسپ یاهشالت نداد شیامنیارب ار زتط
 ههرد  شنایفارطا راکفا اب ندیگنج تهج

 یسیبچ رنک هکنپا رطاخب مپوکپ هیاب » متکیمن یراب ینانح
 تادرطاحب رکا .دوشیم هتخامنارپا یاهنیس رد یناحملید
 «تب رط ,دن زیمرد ناطیشدنن ام یئاهملیف هک اهنامز نآ دیشاب

 رد نایکیجاخ لئوماس اهنت «دنیم هتخاس ... نایسع .«رهلد

 ک ميراد غار ار یک رتمک و هوب داتسا یزاسیناح
 ار نآ ساح یاهشورعیاس و یئانچ یاهملیف یانفوان وچ
 نم یلوهدش راک مک یلیخ كنيا مه وا هک دیتیبیم اما دسانشب
 یداهشیپهچن انچو مت اهملیف هنوگ نیا رد یژاب قاتشم روت

 اهملیننآ ءرطاخ زونه اریز منکیم لوبق لیما مک ا دوشب
 ماهدرکن شومآرفدوب امنیس رد نم ششخرد راغآ هک ار

 هدرک لاوئس ( دهشم زا ) هدازفاک رفعج یاقآ 8
 لاوئسنیا لباقمر ۵ نا ربایامنیسناگشیپرته همه هک تا

 نياهب دنیوگیم .دینک یملیزاب بوخ یاهملیف رد ارچ «
 یلاهنآیا رب باوج نیا , دوشیمن هتخاس بوخ ملیف هک لیلد
 ار قیال دارفا , دوخ هیامرساپ هکنآ یارب یلام یئاناو هک

 تسا هدنک عناق یدودح ات ۰ دنزاسببوخملیف و دن ریگ راکب
 تسایذوننادمنآ نا ريا یاهنیس رد هک یدرونامیاكيب زا اما
 یراسلیف یویدوتسا هدراد ار بوخم ایف ردی زاب داددعتسا
 ودسامتهئاهب ارنیاهک میرادن راظتنا ؛ یفاک هبامرس و دراد

 همی رددوخ واهک تسانیا ام عقوت .دنک یلاحناخ .دها وح

 ... دوش مدقشیپ بوخ میل

 دیوگیم نینچ درومییا رد كيب (2
 هک مداد تحب لوا رد ارلاوئس نیازا یتمق بارج

 ملیفهک یئاهنآز |یاهدع و ميزاد مک بوخزاسلیف ام الوسا
 دنلانیممه هشیمح و دناهدرک داجپا یدنتهس دن زاسیم بوح

 یکینونک ات اما دنک یمن یراذگ هیامرس ام ملیف یارپ یک هک

 و مراد ار ویرانسنیا ینالف هک دیوگب نیب هدماين اهنآ زا
 یار و اپی,مهاوخیممح ار تاناکمانیا و تسا نیا مطبارخ

 !نک یراذگ هپ امرس ملبف سآ

 هوبصن «مراد ویدوتسا «مرادهیامرس نم «تسا تسرد
 ابهک دوبنیام اهشیدنا ویدوتسا سیسات ودپزآ السا. مراد مع
 فا اب هک منک هصرخ یناهمایف بوخ نازاصلیف زا توعد

 یتسدرودزا هک یک یاربنیا .منکعافد نآزا و متسیاب شتتب
 وراکناروک رد اماتسا یلدش و هداع رایس دراد شتآ رب

 زیمآ زنطیاهناتساد هعومجم
 :هتشوت

 یعللادبع قداص
 .دوشیم رشتنم یدوزپ

 ملیف نیموس ۰ ۰ وزرآ نیمراهچ »[]

 یلونچیایلا رتسا ملیفتک رشهک تسا یلاتساد
 4شکن»؛یلبق ملیف ود .دراد تک راشع نآ رد

 «قلعم هرخع ردكينكيب» و « رودیلیخ

 دب ریگب نوکشین طابتحاادافطل

 رسکف هک نانچناراک هک مدرک هدهاشم , تالکشماپ ههجا رم
 تسیننامآ مدرکیم

 -وگ زاپ و درو ا ناپز رب ناونیمن ار لئاسم زا یراپسپ
 رسنظن زا هکلپ ؛ دنکيملاود ار یدرد اهتتهت اهنآ ندرک

 ناهودوب دوک لخاد دیاپ طقف .تسارواپ لباقریغ یرایب

 ,ميوکيم هچنم و تسا ربخ هچ هک
 مدیرسحناجب ار اهیرانفرگ شیپ یادنچ زا لاح نیااب

 هاحهطساو ؛ملیف هک منک یلبع ار تساوخ نیا متفرگ میمسن و
 هاداارنآ یتسرفرهردو تسا هارنیارد نم ششوک نیلوا

 ۱ منکن دروخرپ زادناتسددپ مراودیما و مهدیم
 هاشنامرک زا یرفعجهتشرفهزیشودار لاو نیرخآ 8

 یدرون امیا ثايب شیپ لاسدنچ ات :هک تساهد رک حرطع تروصنیدب

 یملیف هاگین ود اگ و تشادیتسد زین یلادرگ راک هنیمز رد
 اسسا دندوبمه یففوم یاهملیفهباقمماقم رد هک تخاسیم
 ٩ تسیچ شتلع ,هتخاسن یملیف وا هک تسیدنچ

 كيب باوج نیرخآ دات
 بش هتفرگ اهملیفرد یزاب یاربم ةقور دقنآ شتسار

 مکپار ملیف ینادرگ راک کف مناوتیمن یتح هک
 ها دوبیپوح هب رجت لیق یاهلاس رد ملیف دنچ نتخاس

 !تسایلکشم راک هچنک مدیمهف انمس و دمآمراکب اهراپ ادعب

 یمسلیف مها وتیمن ندوب لکشم رطاخبهک دینکن لایخ هتبلا

 ملیف99 ات ۱۰ یلاسرد ندرکیزاپ .دینک لوبق هکلب ,مزاب
 دیابینادرگ راک عقوم هک اسوسخ دراذگیمن یقاب یتقو الصا

 تیل حق لاجم و دوش زک رمتم ملیف كي نامهب مدآ ساوح ماعت
 رس مناوتیم ملیفرد یزاپ یارب نماما دن امیمنیقاب یرگپد
 یلومشاب هثشاد یراد ربملیف «ملیقهس یارب .هطقنه - رد زور

 سم زا راک دوش تلعف یاهطحل زکا ملیف ینادرگ راک مقوم

 ۱ دوریمرد میآ

 یمینادرکر اکهک یئاهملیفرد نم عفوم نآ یفرطرا
 اکشمارراک رادقم كي نيا و متشادیژابمه مدوخ ؛مدرک
 مفومدرک ادیپ ملیمباپ یئویرانس رگا لیلد نیمهب . درکیم
 راد رگر اک اهتت , ناکمالایتح منکیم یحس متشاد ینادرگ راک
 متابهتشاد طلت هنحمهب رتتحار نیبرود تشپزا و مشاب

 .مامت [7

 .دندوب زیمآ تیقفوم ود رله درگ س كي كمك ب تبقاعوا .دزیمآیم
 لبق ملیف ود اب وزرآ نیمراهچ اما

 -یمرصاعم ماردكي اربز تسا توافتم الماک -هباردوخ لالقتا و دنک م هبلغ شدومک
 .فیسیور یرهش طیحم ثاب رد هک دشاب ,دروآیم تسد نیا « . دوش رود یراذگب هکنآ رگم «تسین .دندرگ یمن زاب زگ ره رگید

 تسا یلومعدرم كيرب زکرمتم ملیف ناتماد . .سواهرویلا « هدننک هیهت نوسیم دراچیر  هاشنهدناکتناتساد سپ رد هک تسا یاهفسلف یثویرانسیور زا ربورتیپ ار ملیفن با
 زاسج رد رسپ مع هدنامیقاب دنکیمیحم هک  زگنیک تفاج ۰ سلنبتربار و نادرگ راک بها هکر لوح وا یسدنیلناج زا یلوون ساسا رب نیرگ

 دها . تساهدخ نا : ْر ۳
 ییارد ودزاس ریذپلد ناگنا دحات ار شاوم  .دنتهيلیف ناگشیپرنه تراواناج و یروب یو" ین هکر ...تسادتش سامحارپ ناگشیپرتهوتسامدومنينادرا
 1 0 ۳ دنک تبا شناتسود و شاهداوناخ :شدوخهب  نله و دراگ كيسيمود ؛ زت ر بار لس

 د یگیمرا رق یزیگنامغ یاه تیعقومرد هار ۳ دنئاموا اب دیاب و دشاب لقتسم دناوتیم واهک ته
 , .انکیم ادیب تاماقماب ییاهدروخربو ورر نیمراهج . دوخراتفر یداع رسپ كي

 .هدرسک ینادرگ راک یفاچ ناد « گیارک
 و نآ ناگشیپ رنه سل تربار و نولیمناج

 .تسا شاهدننکهیهت ییروم ناج

  اکتنامزایئویراس ساسا رب ار ملیف نیا

۱ 
۱ 
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 !«نادنم ربه رتفد» و یحمصداه رف

1 

 رت هک تساهلاس یحبع داهرف
 شیپاهلا یحص .درادت -د یره یاهراک

 اب و دون سیسات ار «نادمرته رتفد»
 یرنه یاههمانرب ؛ دوخ حیحص تیریدم
 دید#لرادسن اهیسورع واهنشج یارب یعوتتم
 دوناک نادنمرته رتفد ؛ یتدم ثلدنا رد و

 .دیدرگ بوحم و ساشرس نا دم ره

 الو تسایرنه یاهراک قثاع یحبم
 قو ارتوخ یکدنز ۰ رایب یسنق

 ینسچ یحص . تساهدوعل یرنهیاهتیلاعف
 هشاد بلاعف یزاس«لابرس» راک رد زین

 ۳ِف

 ابیصص داهرف رطاح لاح رد لاح رهت

 یریگیپ تیلاعف نادنمرته رتفد ندنادرگ
 راک رد دراد یهس و دیاهنتیم لابند !ر

 .درادرب ولج هب یمدق زورره ,دوح

۷۲77 6 0 0 7 
 (هیق)یجناموک ایدان

 هخرنیا ناگررب ,لاراهچ زاسپ درکی من
 »ی اگلواصوصخب ۰ نتمنیا , دشکب ریزت ار

 رد یوروش كيتسانيژ ناگر انس تونروک
 لارضتوعرد هچرگو دندو خیلوم كبلا
 ایدات هیاسریز رد یگمه امل دندیتخردزی
 یو رفمیکی لننایمنیا رداهنن و دنتشاد رنم اک

 ششومهود و تفای رگید یودنآزا تب
 هتک نوفا یابدا اما تئاذگ رستشیار
 . بد ون یرگید زیچ

 زا یکپ همه ایدات و اگنوا ینورابور
 یتقو.دوبكيتساسبژ نلاع یلاثامن یاههحح
 وا زایشچ اگنواءدوب یلامن ره لوقتم ایدا

 هیورردور اهنآ هک یماکنه و تشادصن رب

 «یفاناعت یدنخی اباپدا , .دننفرگم رارق
 و تخیریم اگلوا لدبر تشيناز تسکع مغ
 تحم اگلوا هرابرد دننساوخیموا را یتقو
 بل ارد دهدپم جیحرف تیم .دنک
 !توبروک اگلوا ا دنک تبحص « نولد

 تعهزا اروا و تسا زگ راک ابدان ردپ

 هدرک قیوثت كيساسبژ نتخومآ هب یگلا
 یچناموک ایدان لا تنهزایپ تاب! یو تب

 فبايئدر ارس رد ار رفق اهنویلیم پلق
 تاک رحیطردوا . تسا هدروآ رد دوخ ریخت
 تاکرحوئل رخ زا شرپ .هنزاومهبوچ ؛للاراپ
 هرقن۲:الاط لا دیدم اعوجم یرایلخا و ينیمز

 ددس# یئامور وا هفرگ رنو تك و
 تکر ش یاهروشک مهن هدر ات اپدا یاهلادم
 دنسا هدیشک الاب ار نوخ مدننک

 زاغآ زا كسپلا ياه یراب نفپ هپ
 هضخادنداپ ار ایدا# دوچ یاهراتس نولک ات

 ین ربلا رتنوم كلپپملای اهیزاب هکنم .تبا
 تاهسج شزرو خیرات هک تل ییهبوجما

 .تساهتشادندابب ؟زوا ریظتن

 ۱۸ هراش - اب احنم
 1 فر

 ام هراس
۳ 9 1 61 

 (هیقب) رمو ز هکلا

 دیدج ءرسهچ نارتنوبحمو تخاس یللملا
 . تفرگ بل اکیرمآ یاهیس

 هدرادیسرغویجت تاصوصخ , هکلا
 هکسسروفعت تسا تعرم و یگدنناز قشاع

 شیاپ دوربه نیشام هکیلاح ات دراد تمود
 ۱ دهد راف زاگ للدب یور ار

 زادع هک دراد یسرو لسوتا كب

 ! دراد تسود هعه زا رتخب !رثآ شردام

 وجبآ هکیناهنآ ابو تسا رفتم وچیآ زا

 ! دکل زاب یسود رم شویم

 هک د راد هدمع دوخ نا دروبرد

 دوجو تشز دز كلی سمر هرک یماعنرد
 هک دراد یلایز روج كب یلزره ۰ درادن

 هب ارثآ .تسا نکمم یدرم صوصخب عونكب
 سس

 رتمنا ربا« رابوخ نوکات رموز هکلآ
 نانام رهق لبفهیهتماگنهب راد كن . تساهدرک
 نیارد ,تشاد ار ملیف دز لوا شب هک

 نوبشها رمهب ریل ؛ عیهوج شرهوت هک ربس
 راب . درکیم یلایهگنار مرموز هکلا اج همه

 «ولوچوک ی ویهد» یزاد سلف مقوم رگید
 : زا یناساد .دیرروپلا ها رس هکدون
 دنشخ ناح ا, «ینس رک اناگآ۰

 وخاسذابریگناهج
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 تسعتیت تتا ر

 (هیقب) دفج
 بتن

 مش هناخ ماب هبو دوب نمب شتتپ هک ینامر

 ملوالمع ؛عیرس تکر ح كي اب زاب , تنگیم
 ما هتیلش « مدز سپ ار فاحل . مداد ماجلاار
 .مد رک شهاگن میوزاب ریز زاو مدیتکالابار

 شادش نسل یارنو تسش شااوخنخر رد
 مهعناب  شروص . درک مهاگن و تنکرب
 ودزیدنخل هاگنآ و درک رکف يمک . تشن

 رد « دشاب نم فرطب شنروص هک یروطب
 شباوخ رگید : دیشک زارد شبا وحتخر
 شامشچ .منفرن باوحب نم هکنانچمه . درین

 هدیشک مياهفاس و اهنار یور هک مدیدمار
 کش رستنیهبو تشگیمرب یهاگ . دونم

  دندوب هدیباوخ شا رسه * درکیع هاگن
 ر شهاگن یدزد یسک دیسرتم هکنا ۳5 1

 شهاگنمیوزاد ریز زا ناچمه ۰ نم . دمهنب

 یدرم هک مدش هجوتم حبص زورفآ . مدرکیم
 رطاحبشانز هک مداد قح وان . باذج تا

 مادنا . دنزادپ گنچ رگیدکی یاهوی وا
 تیعسوهب ار ینزره « شنشر و هدزرو

 « شیکمنو نوگمنک ی هرهچ . تحادنا

 :«تسیم لدب
 رادیب شردام . دوب هدزن باتقآ روه

 ؛تساخ رب شیاجزا : مای تشپ یوسنآ زاو دخ
 علواب ه درم . مدناشوپ ار مدوخ تعرب

 یروطنملمع دشک بحعتم , درکسم مياتامن

 اصعوصحمو ملهدوب رادبن : دناس ربع هکدوب

 تشگ ربشرس تشپ هب ..ماهنرکیم ینامندوخ
 یهاگن ؛ملهدنات وب اردوخ ارچ دییهف یتفوو

 رگسید . دز یکعن یدجلو تخادنا نمی
 ار لمع نا وا رطاخت ۰ دوب هد نعطم

 , ما هداد ماجنا

 تل یگدرمرش زا لاحبات يادیس

 لاسمدریس هک ینامز ؛ مئادین ؟ هناپ یبهئرب
 یدرمنامشچهب ,رودزا ار تدوخ , یئاد
 .درادیتذل هچینادیس ؟ هناب یبهدرک هحرع

 هچ ره . اب ساب تلجتم تخت زا الاح

 وتكيدرزت ! نم سدقم یهبیآهب ؛ رتشب

 ۰ سم نوچ یدارفا كاسرد یهاوخیم رکا
 :یناعس ما رتجااپ ؛ ییاهنایر : ینامت سنعم

 هدسهفدنانوت . نک هحرع رتشیلار تدوخ

 ادرس ددخ هضرع رد اهنز هک یغان

 دته یزیرع تادوحوم

 ؛نم !دیسر مرظن یزیچ ۰ نی 4
 همآ ربیمکش,یتنز , یریپ ون هکنیا یهاب
 ,مدش یلعس ه تتروص , یراد كورچ ربو

 دوسخ وتو سم سي نیازلاب , مراد تلوق

 مسکنیشوما رف اب . مینک هصرع رگیدکییار
 ييشاب مهاب این . ميرادب تسود ار اهدرم

 شهاوح , ميزاب قشع مهابو ملا وخب يه
 شابیلعملم , مراد جایتحا وتب نه ؛ یکی

 هبچ ننامشچ . نیپ . دخ .هاوح مننج
 منادیم !رتیا . .دنابمن تدب هدنزیم یفرب

 هب تسد . ميئايم راک مهاب رتهب رولعبا

 تک گیم رز 1
 یاهه .یاهلافت وت رگید ؛تسوت بلاط یسک

 , 8 نم اما , دناهدرک تفا را هاهدرم
 . مداری . ملدپ ات مات مه وه
 یوم یا ته هدر
 ۳ ِِك

 بیپ . دنتسیل روک + مهاوخیم ترث 2

 نم زا ناخدوخ , ,شاب نلمطم . دتیصخخ
 هک دنکمراختفا یدرم یتقو . كلامدو رثدب

 ص وصخمساکع

 امنیس هزاتس

 ۸۴۳۲۴۰ نفلت
 سس سس

 مقشعلات و ثولم ؛ هدولآ , فیثک یتزاد

 رتفینک ,نرنآ زا شدوح ابآ , دنکب یزاب

 ثكي نیا ؟ تسیلرت هدولآ و رتتولم ؟ تسن

 ترهدادرع دته مه زوه

 هبه :

 تسا تیعفا و

 نماید دوب بشکب رطاحب هک !یدم
 ؛ ار ناثمارتحا . دنهدمداپ ار ناخزیچ

 رورغیتحو ار ناثس ترع , ار نانتسخخ

 ار تاشهنادرم

 نریم جلو تو کس ار وک
 زارسنتخبدب الا ! یتنه قسحا ردفچوت

 اب هدیابنم . یاب محرت لباق هک یه نا
 ۰ مهد ترجز . ماهتنذگ تارطاخ دیدعت

 بشرتدوز هک مدرکیم اعد . اهزور
 دو ردبآ وخ همه هک مدرکس اعد اهش . درب

 منرکیموژرآ دیشروح عولط زا لبق روررهو
 لار

 مادتع راد ودره

 رب دنچ . متساذگم شیاخامت هبا
 ر معما دیآ
 ۶ راک ۰ بش همنو داد ح تارج

 9 راوف و دو ار مناه هنوگ و دمآ

 ند تاهت زوه ر نا رد « تثادن ار مندرک یمل

 اب شناتسد سامت شتآ رد هکیلاح
 , محوسع

 ۲ حدی مردام زا ؛ حص زورکب

 4*20 همای تدم یا رب دها وخیم مياهانور
 وه . مدینک هچ دنادیم ادخ . دور

 است زورنآ , مربی داب زار راققثلا نآ

 هتشذگنیب نرق گه ۰ دک بخت یماگنه

 تخادنانیب هناد زر یهاگن : دمآ

 ! بشیکیرات رد . تقر

 ۳ : متتادیعت رب هدید وآ
 ۱ ادخالخ متخوسم

 "7 ار راک ۱ نر

 4 نتلر هزاحا و منکب شخوغآاب

 مایب بشرس

 شرتسب هب مارآ و

 میلای دباک ات , .دنورب



 هیزنیارد وا هک میتیبیه اب دن ریخب هرهب صدر دیش ملشف 1
 نیاردشیاه صقر . تسا هداتفا رود شراک زا زین (هیقب) بف شرا رگ

 یتلاح دناب دوخ لماک مرف رد هکنیا دا لب ملیف بس
 دازآندیصقر رد اروا هکبرولم . دراد ینرغ هه هک تشاد یهاوخاد مرف یرغ سقر اب مت ی

 لرتتک شراک رد هک تسادییو مینیب یمن هلش اهرو یاهلا,یاهسس هدودحم زا وا تیوجم کیر
 راک ملپف یخرافس یقیسوم قط دباب و و نیمهیو دوشیم ریگملاع ابیرقتو درذگیم ره 8

 راغا دیاب هف نایداپ 0 یقيوخ زا : و دریگیم رارق همنارف یاهنیس هجوت درون
 و رد یتحام یاه یچ هود هک اما .دزایم یرورض ملیف نیا رد رو وق

 ۱ دناهدرک هدانسا تهابش رتثیب هنحص درک رب یا رب رود و نامدوخ داب درام کنهآ زا نآ یاجبو فذح |رثآ «سٍلاجنیااب - دراد ار لدناثرف لباقم لر یا )وا ددب ردو ۱ دناهدوب ابودروخیم مشچب الماک امن نیا رنو :
 و تسق رد اروا شیاهتیدودحم رطاخب یتجا سه
 ۱ ملیف رکبثاز .ییرفت گنز + نیا لاح ره . دنا هتشاد هگن لال ملیف ما

 هکنیا هب هچوتاب - تسین شربذپ لباق تسا هرفح ردشرله زا دناهنساوخ هک مینک ضرف رگا و«سانرازوم. نوچمه یزاثآ بحاص هک یزام

 ول رایتخارد ناکمو اهمدآ رظن زا یعیسو تاناکما
 , تساهدو

 لا
 هک ملوگب , لامچ هیماس زا زاب دیاب هعناخرد

 ینوخ قرغ شب باتو جیپ تدیداب اع نایچاشامن و دوب یلاییز و سکس لببس وا شیپ ههد ود رد
 امناوج نارگاخامث انیفب زورما اما دندنیم تللو
 روصتدیاش و دس رمت یساخا نسنچ هب وا نییداب

 اهنآ یارب دوب یسکس هراتس كب یژود وا هکنا
 عبرم یلیخ اهشزرا هکارچ - دشابن یندرکررواب
 لاحرد 4یلابنحل اه رایسو تسا مادهنا لاحرد

 یا ریزورما « امنیس نارک اشامت یون لسن .... ربیع
 دتسه هجاوم نایرع یاهتیعقاو اب سکسو یلایز
 بیلک رولعب مه امتیسبو دنکیم تساوخرد هکنیااپ
 ِ دنا ریم ماچنا هبار هفیطو نیا - ام یارب هن هتبلا

 ِ_»_ص سس ۰۰

 ناناهتینهیناب رهماب هک ميئوگبمدرم زا و
 .دنس رسد وند دیس رب یحول ربع احزا هلق /

 ار اههشون نیقیهب هک یحول ریم ندمآ 6
 ههنیازا و «تسا هدناوخ شیوخ ررابرذ |

 یاسه زا ,مدمآ قوتهب تفولعع و تبح#
 میراد هنانیتص یرکشت. نانابرهم و اهناسنآ

 :فرحبا نتلگ هرابود

 و هات ربنیچ ننا. هنبمه ان شک
 .:تسایز یتسا رهبهک دامن ناسنا و ناد روم

 اب ۶ «للسه نازیرعامش كياعبهب دوب

 .. دورد دیاهناگب .دهدرا ب

 رد و تشاد ناوارف قیفوت .«یرز رداچ»
 مادتاد ار «اههرجنپ» مه كایدرت یاهلاس

 یاهکنهآ .مدوخ انا:دوب هتخاس یکوژاپ هک
 مراد تسود رتنیب ار و میالع

 یدزهاب ۰ هک اک

 هلمچ زا زونر هخ و دوردپ . تفر متسدزا

 «وتسرپ مارآ

 یدین سند رب سم

 مرادیم ناتسود ناوا ره هک تسیئاههنارت

 ود یکی رد « رودن ایلام رد 8
 یزاب هبرگیدهک دشهچ + دیتشاد یراب ملف

 ؟ دهنسن ناثن تغریلف رد

 اهلاس نآ رهچ و

۳ ِ 
 ملیفیسا هپ .دننخاسیم یریچ .فسیمس هتعر

 یدج امنیس السا

 یهنآ وتشپهب مهارح

 كيناونب ارم هک دشاب رکایشقن . تسیل یه
 .دنک حرطم رکیزاب

 چیه مهراب هث
 لاعفابس شیپ یهرودرد هک امن

 هکار یلاهریغت دیناونس اتطع « دیاهدو

 زورما یاس رد

 ۳ حک

 صیحثت, هدعآ دوجوت ام

 و دح اهزورتیا امنیس.لک رد

 هک مانراهچعس هطساوپ مهنآ ,دونیم هتارگ

 تسیدجیهشیدنا ثكپ امنیس,رابردناتآهتیدنآ

 رهچ روس

 تسانضخاس یزیچ كابناننس هک مه هیقب

 ...دنامیمن یفرح رگید یپ ۰ سب و

 هتشادتسود هک هدنام یاهتفگان ۰
 ٩ دیلوگب دیشاب

 یسیمود یراجلاس هامریت ۳* زا 7 یرهش و تساهدنناوخ رهچونم نوچ الم  كيزه "نح دا یاهکنعآ : رهچوم ۰ هیعب یح رب" رتاذت هداونشج نیعود ءکتیاهاما دیآیم متوخ یرکیزاپ و امنیس 1 تسا رتشیب ندناوخ یمویش ود ناژا 7 ۳
 تساوخییآهن .. شیناکب ملیف هب یپ دزاد رود یاس زا . .دندوب قفوم , یاهنوخب

 دیش روخ و ریشنانا وجیاههناخر ]انتء را وشچ

 نا ريا خرس
 درک راغآ

 طسوست هعاشیاس هد هرا وشج نیا رد

 انا وج یاههناح یاصتا زا هورگ ۲

 . دوشپم ارجا خرس دیشروح
 هباح راست یاههورگ هراونج نا رد

 امار یاه ناترهت ناناوج یاه

 هباشامنود مادک ره اهر هش نیا ) رهعرخ

 هزسربت . لساب .دنروآیم هنحص یورب
 ,هنایم ؛نادابآ, یراس , نادیه, روپهاث

 ,دنرادتک ر ش مف .. و تشرد

 مق و لباب هلایم . تشر یاه رهش

 میم تک رش هراونشچ نیارد زابنیلوا يا رب
 .دننک

 ۱ریروشرب راکسیزور م تسب

 و رشد

 ءورگ یاضعا س دینادب تسابلاج یه تص هنیمه هک فرح: یهچونم

 یضحرفنیا و تسا لاب تسیب ريز یشیامن
 .ناناوچیاهدادعتسا ندش افوکش یارب تحا

 یزاب» همانشبامن ءراونشج هما رب نیلوا

 هسئانر نادنمره طبوت هک تسا « خلت

 , .تسا هنمآ هنحص یوراب

 1 یاهفرج
 ٩ دیآیم امنیس هب . دیشابتنادملیف رد یاهگنهآ. ندناوخ یهیمز رد اش 8 یزاب داهنشیب  نامز نزد رگ 8 دومن مهاوخ راغآ ار 8 دوک لخاد الماک هک یتقو یا رب دنامبرگید

.  
 رهچوسم م .دشاب یملیف هچ كيمادک هب نانایگتسلد . دباهتشاد داشو /آ .دیئاب قفومنیما , دنیادناب ۵
 رهچروح

19 
۸ 

 » ., تساهدش هتخات لوا تب ۳ درگانروبزم مالک رد ناهفصا رانفا ناتسدد . زاتنمدوخ سنلک نادرگاش نیی زا ۳۵ سا ۳ مراهچ سالک زومآ شناد تاهنصا رد یعیفش _يليصحالامرد یرون فیس ناتبد زا یلادتبا  میرک یافآ دنزرف یعبفت یداف هزیشود مودسللاک ژومآ شاد یلاجن یتجم

 ار عن
 ۱ «هج

 ینلک لصحب یبساق البهب هزیشوت

 یدابآتلود هقیدص ناتسرسد یلامنهار مود
 هتخاش زانس درگان ۳۸-۳۵ یلیصحت لاسرد

 . تسا منش

 یاقآ دنزرف یمساق نیم ٩

 یئادتبا مراهچ سللک هرگ
 ناتسدزا ۷ دعای ۳تس۶
 هدخ هتخاش زاتم درگ ات

 تک هم تا را



 یناضر مرک دالان

 دالاس هبهت یارب یلاضر مرک ۳7

 اب اد شتسد هک دوب رایخ ندرک چاق لوعتم

 و دوشیم دلب شال .دنکین یمخز وقاچ
 دنک ی م ادص ار شرب

 تسد هیاسه هنوخ ورن اب ناجرپ

 اهتآ مورکر وک رم هشیخ یتسار تسد اب یپچ

 راهیو ریگب ۱,
 یندم زا سیو دوریم هلجع اب كرسپ

 دیوگیمو ددرگ ی م رب

 ؟ مک راکچ الاح میرادن یگیم

 بساس 4 درد تدخ ۱ هک یتاعر مرگ

 تفگ دیجپپیم دوح «
 یونک ر

 نومدوح مرک روک رم هتیخ نوا مدوخ ربع

 ورب بت نرادن هک درب

 رای و

 ! یصاصتخا سکع

 نتسیز لاس دص زار
 یاهلا .دع درم فارطا رد ناراگنربخ

 تسار و پچز | ناساکع و دندوب هدزهفلج

 - هیهت هرخالاب, دندوب یرادربسکع لوغلم

 هک یلاح ردیلوب زیولتویدار ژاتروپر كي هدنک

 دیس رب دربیه ولج ار شفورکپم
 رسصع لوطع امش ۱ هلانصی افآ -

 اسب ا دیلادیم یلماوت هچ نوبدم ار دوح
  یم یلکلا تابورشم ؟ دیشکیم راک

 یارب یاهخسل رگا منکیم شهاوخ ! دیش
 اس ناگدنونخ یا رب دیراد تیز لام دم

 .دیلوگب
 :تفگ و داد ناکت یرس درم

 دسداد تسحز ناندوخب هکنپازا

 الاح.منکیم رکشت امشزا دیدمآ نم غارس و
 نسم هنوگچ و ارچ دینادپ .یهاوخب اعفاو
 نوچ . تساهدان یلیخ ؟ ماهدش هلابلع
 نونکات مامدمآ اینددب هک شیپ لاس دح زا

 .ماهد من

 امیس هراس - ۱4۸ هرامش - ۲ هحفص 7

 جیهم ملف

 همه .دندا دیمنایز اد یجیهب ملیف

 و تکاع تسعیج رسیهب دندوبملیف بونجم
 .میاح تاداسلاف رشا رب ههچب گر زب ردام

 ۰ تشگ ی م اریلدسم ِ
 كف ربف «دیسجیم ملاد هک

 و فرلع نیا
 دوبهدروآرد ار شنایفارطا رنک هما

 دیسرپ اهیتسدلغب زایکی هرخالاب

 ۱ نیدرگیمیچلابند موناخ

 ما یشکت الکشلایند ۳

 ینک تالکشهب رطاخ هماو ؛اباب یا -
 امینک ائامت ملیف نیراذیمن هک هتعاس هب

 نودند رباخ هاو ؛ نووج 4 _-

 مدرگیم مراد شه هدیبسچ هک امیعونصم

 !الاب هرابيم ورام کگسیور نوا,انوبایخ نودنبهار هگید الاح 0

 "بوم

 ! نز یابور

۱۸ 
 رثوم تاجلاعم

 تیصختراچد درکییم ساحاهک یلاقآ

 رفت ود ار شدوخهنبمهو تسا هدن فناضم
 ,تفر یفورعم واکناور غارس درکبم روصت

 ودرسک ی م یلامتسد ار فرط نآ

 هجلاعم فرص تو هاع نیدنچ واکناور

 ۲ سح هک دیسر یزور ماجنارس و درک وب

 9 تساهدیسر هچیتنهب شتامحر
 تقونا.نک یسفناصمتیصخث ساجا رگید

 دگ واهب یزیمآرورغ نحل اب
 سا هدش بوخ ناتلاح رگیدامل _-

 توس شب سهب هعجا ربهب یجاج

 3 میم ناتلزنمهب ار مناجلاعم تاج

 مبرور ددچ و تفر و درکر  ؟تئدرم

 سگ ر کداب یلاحشوخ اب و تشگ رب

 ماهنشبوخ اعفاو منکي م سح الاح

 رته هچ
 ؟ دیدمآ

 اجبا رگید ارچ یلو,+

 تفگ و داد ناکت یرسدرم

 طضف ارچ مییبهب هکنيا یارب طفف _-
 اباهداتسرف پاسح تروص كپ

 ! امنیس رد تاناوجدم

 مدسد اصنیس رالات هب هتش یشضپ

 دوناجولدتفآ وا یوسیگ ر

 داتفاوا یوعب مهاگن وچ رس تشب ز

 باتنآ هراظفن زا لد

 نک یهاگن وکشم منص یا متعکپ

 دوس ناهنپ ربا ریز دزسن ار هام هک

 دنکفا سب نیکمشخ یرلتن رس تشپهب

 دوب ناسا ره و منا وا ندیدزا لد هک

6 

 دوبناریح فل

 دنبلبس اب تسا یناوچ هکتآ منیدب

 دوبنادحسز تیز وارب زین شر هک

 ربدپ نم ردع هک بجعتهب شتنکب

 دوبناشفا ربع فلز نآ زا هاتخا هک

 اناهاتمههیبشنونک !نز و درم ؛عیرد

 دوب ناناوج دد نيا امهنامز رد هک

 اهس میها ربا

 شون لآ هدیا رهوش نیرفا ٩
 ! رهورف الیل

 سهم زابرد رهورفالیل و نیزفآش وت

 تنگ الیل ددرکی م تبحح دوح ینابور

 ت تسایناوج نض لآهدیا رهوخ -

 ولاح هثبیمه هک ناشخر و هتسارآ رهاظ

 د ندز فرح هلصوح

 مهاهش و دشاب دلب هدننک مرگ

 یاه هعف و دشاب هتعا

 رس و نن ربخ

 دوش جراخ لزتم

 تمگ و دادناکت یرس نیرفآش ون
 ثكبیها وخبموت هچنآ عقاو رد سب

 رهوش كي هن تسا نویزیولن

نج یعرش ۷۲
 دادرگ راک با

. 

 )سب شاهدنیآ هرابرد ینادرگ راک

 یون همجزا و درکبم تحص یاهراتسون

 یاه هنحص زا یکت رداک دنابهف

 :تمگضا رتعاا هراتسو . دونرهالن هنهرب
 کزابهک اربلیف نیرخآ ۳9

 ادیان رگبددبداد لوف سب اش مدرکیم

 اماک دیاب ملیف

 موش
 ۳۳:یهنیفرح نبا زاریغ مه الاح

 ۱۴ یی :

 ۳ وب تخل مهاوخیمنامش زا و
 9 دیئایب نوریبمانح ناوزا تسا

 ,دیشوپ ار دوخ



 : دی وش انشآ هتخانشان یامنیس تاب اب

 شاهدروآ تسد و ایلا رتسا یامییس هب یهاگنو
 نادسچ ناریارد ایلارتسای اس []

 هاگهک یلاهملیف زجب و تی مدت هاش

 ردشیامنباه هراوشجزا یحربرد هاگس و

 زا یملیفدهاش رتمک یموععن ارکارب :دیآيم
 نابهب دباش نیا . میته هداتفا كت هرافننا

 یا ربیملیف اهروشک یراپب زاهک دناب لیلث
 ناتسودامسیس و دوشیمن درا و نا ریاهب شیامت

 روشک یاهامنساپ نان اههدنا وخ هارزا اهنت

 «یسناعور ؛ناتسهل ؛«ناتسراجع لیفرا یا

 دن وشيم انشآ ..؛اینایسا « نپاژ « يك رکچ

 هلضشهتخاس یاهیلیف زاد .هنارع هکسا نوش

 نوک اتودیهب یدابر یاهیلیف اه ونک سن ارت

 هدشنماجنا بابنیا رد زین ریگمشچ یشنوک

 زارسش یارجاع

 گچ زایلایلا رتسا هلبقكي یلاهازآ یتو
 ریچ رتهوالغ رارف نیح رد ۶ تسا سلپ

 . دروخبمزی ناسنا تشوگ گی

 تسا شاهدنزاس مارد ملیف نیلوآ لا
 یاهتشادربءایلارتسا هعماجزا تخاش

 سانا رب یملیف بلاقرد از دو
 هدبوک وحیهم یاههحصاب پیچ 6

 در ار یم

 سادارب اروم پیلیف ار هناوید کس
 . تسامدرگ یلادرگراک شدوخزایویرانس

 اکسا وس یاهمانهب وا یلبق ملف ود

 ابآ , ردارب» و ( رلتیه تموکح تمالع )

 رد « ؟یهدب سرق نم هب تس هد یناوتیم
 یلاه تبقفوم ناک هتشذگ یاهلاویتف
 .دندرک لصاح

 رباهییندا رهناوید کس ملیف لوا شقن
 ردبا ,یزیافو رععیلیف نادرگ راک و هتیپرنه

 نآ هدننک هیهت ساهوتیمرج و هدرک یراب
 بس ۱

 ناطبش یزاب نیمزر

 میسع سل ۷ نالعیش یزاب نیمز 0

 ناطسخ هراب رد هک ی ئاهملیف حون زا نآم سا

 تایرجت رگشیامن هعلب .تسن دونسهتحاس

 كبب رد نلآمات مانبیاهلاس ۱۳ هچب رب

 تسا یبهذم تاعیلعت هسردع

 تسراس,هدنک هبیهت یی درف

 هک ی نایب رجت ساسارب ملیفنبا نادرگراک و
 مان یگدنز «دراد سرادم هب وگ نیا زا دوح

 حلسردار نآ و .دهدیم رارف یسرربدروم ار

 یاهچب رسپ ,دهدیم ميمعتسردمیاههچب ربات
 ندرسک مرن هچنپوتسد ربهوالع هک هاگین

 ,غولب نارود زاغآ تالکشم و للاسم اب

 هکار یلاه پهار یبهنم یاه یتسربههک

 ,اک لحت دباب زین دهدیع سرد واهب

 روترآ و تیثكيل ملیف نیا یاه هنیبرته

 .دنتسه مانگید

 نازواجتم

 یقالخا تایسوصخ یسررب هب ملیف نیا []
 لسسحاوس هب رغم ثلب لولع رد هک نز ود

 رگتیدکباب ایلارتسا یقرشبونچ رد ایروتکیو
 ان افداصت اهنآ .دزادربیم دناهدن رتسه

 لا رواجت []

 ست 4۳ هحفص [۲]

 تکرح مهاب .دننکیم دروخرب رگییدگی

 نآتاساسحا دروخرب زا رفس یطع و دننکی م
 دزادرپس یریگ هجیتن هب زاسلیف ءود

 ردا ریدابز یاههبنج « نا زواجتم »

 ساسحا و قلعتم نيب هژرابم زا هدریگیع رب
 رنط و سکس و

 ساساربب ساگیودناج ار ملیف نیا
 :هدرسک ینادرگر اک شدوخ زا یتویراس

 زسنهینوبارب و مویردناج .سیروع یدوج

 ها رسه هب ناترب دراچیر و نآ ناگشیبرنه

 یزاسلیفیناپمک یا ربا رنآ ؛ ملیف نادرگ راک
 .دناهدرک هیهت «اگ و »

 قلعم هرخص رد كابن كس

 : ارسیگ و فیرظ یزرطهب ملیف []
 هتداحكيرانکر دار مهم و صخشما زار ثاپ

 یبتنلاوتنس زور رد دنکیم یسررب یلوععم
 ثاب مهیارب قاثعهک یزور ) ۱۵۰۰ لاس

 هبا,ناشقشع و دنتسرفیم حرش نودب تراک
 زا یهورگ ( دننکم زاربا هلیسو نیا

 یسربرس تحت جلاک كييوجشنادنا رتخد
 تارا كلی .دن و ربم كي كيپ هبناشن املعمزا نت ود

 ,یلانسهوک یاهتطمردقلععهرخصكي لحم رد
 هرخص زا .دنریگ ی م میت نارتخدزا نتراهچ
 تلاح ثكب رد اهلآزایکی , دنورب ًالاب

 دج,هتهكي رگید رفت هددرگی مزاب یرتسیه

 ودوئیم ادییهرخص یور یشومارف تلاحرد

 ۳٩ هحفص رد هیقب

 .دنکیم یسررب ار اهمنآ یقالخا تاسوصحهک ملیف كب

 امنیس هراتس بس ۱6۸ هرامش



 ناتساد لماک ید رشف

 اب بشکپ هک تسا یلاوچ رسپ ریما
 ؛ دشکیم فداصت هاشرف سدنهم لیسرتا

 - سدنهم ناتسرادییرد ندش یرتسزا سپ و

 تدمرد دنکیملوبق یدنزرف هپ ار واداخرف

 - 44 هحفص ۲

 اهئآ ةنع هلیر و دوشم رپما یقشاغ «د»

 تب اییم هعادا

 روطب دار سهم ریسه حرک

 -یموا هدناوخرپ اک ربما هب هاگآ دوخان

 ی سدسنهم دعب یتدم .دوشپم هننقالع دشاب

 امتیس هراتس - ۱4۸ هرامش

 ءارب یردفم یاقآ ماپ یقیسوم ملعم ثا

 وشاع یردسضم .دروآیم «ایز» ضشرتخ

 هوشیم زیوالک وا اب ریماافا.هوشمای

 قثع زا عالطا زا سپ هانرف يمدنهم
 اناق و دوریم ونیم هناخب رپماو وپع
 ندا وضخ سرد هپ رپماهک نایارب دنکيم

 باتح) نآرد هک

 ماهئوداخرف

 3 زیهرس شاهداوناخ ءاضنا

 < يسک هکنآیب « رترود اهگنسرف
 >> یرجر هچ نسهم هناخ 1

 اکذور هک ونیم رب
 نبا ءاتعا

 یح .تخارز

 راکنآ

 تنادیم یک هچ 8
 سده هک یه و بوخ یاه

 رد وس ؛ دتاب

 یسکچیه اعفاو ؟ دینک

 کارب شساو دوب زاس هرطاخ
 یعالطا دو حر هداوناخ

 3 هدرب شومآ رف اروا رگند درگسم

 اما ۰ زوربد نابرهمو بوخ یونیم



 راتف رگ نیه+ سای ینز تفص9
 ویم .تشادن یناجن هار جیه

 تسد ككيب .راوگانوراوشد الا
 .تشاد زاین یعفاو روسد كيب «رگ

 تابرص ریزرد شفطاوخ و تابای
 دوکاودوب هدن دونانو درخ تداوف

 , دشاب هدانفا نابایرد هک یتخرد"
 هنسکشو درکیم مخ یلوسرهب رس ؛ ناب ك

 وئلاپ رتخد ویم تسنادیم هک ي
 اروادرک یعس لوا زور دنچرد +

 دودح رد وی تهج نسهب . دا

 . دوب هدوآو تحار نیهم هناخرد هت

 روسگر ب وا .. تخیریم انا تدم مال
 سیم هبرگ نیارب . تسیرگیم دوح تا

 درناروا شایلاد دزو یلاد ارچ
 یفارحو هدروخلاس نز هک نیهم ....دب

 و درک هدامتسا عوس ونیم یهانپ یب زا
 ندیرخاب درک یعس یداعتم یاهزور لوط

 + وا هنازور یگدنز حرخو فلتخم ی

 دیایب نارهتب تساوخیم . دورب هئاخ 3

 راک لوعتم اهناسرامیب زا یکیردهراب
 اب اودوخ رولتنم هکنیا شحعپ اما , در

 نهیدرک رکف ؛ یدرک لایخ یچوت -
 نم .....یرب اجنبا زا یتحار نیمهب مراد

 مشجقثاع ۰ مدرک حرح ون یا رب یدابز لر

 تیارب ار اهلوپ نبا .... مدوب هک تو
 یدورهب هرخالاب هک دیما نیاب ؛ مدرک

 یسیب ورانوا و ینک راک می

 شدسس ثاعلک نیا ددیخ زا وئیم

 هک درکسن روصت هلنحل نیا اتوا

 هدنرسسینو دن وااب نسچ نیا مناخ
 دون هدرک سح هک مباخ نیهم . دنک تم

 رتخیبیب نیازا درادرب نتفر یا ز

 .... وب وا پل

 دوخ نیهم هباخ رد هک البژو فرش

 ددش تسود ونیماپ تدمنیا لوطرا

 اسا .....دنکر ارف یتعل هناخ

 . درادرب یمیق

 هدرک یگدنز نیاب تداع ق

 ...دنتشاد تسود دندمايم اهنآ راب

 بالجنم رد ندش قرغ زا 5

 یاهدنرپ نا ؛ دوب هدرک یر

 یسدجیهو دناپ هدانفا پادرعر

 ء تشاد

 هدرک هبرگ . دوب هدرک ٍلد
 كسب شردامو ردپ هک دوب

 درع كيب روزب ار وا
 تلا وسننوچاها ۰ /

 دمآ نا رهنبودرک رارف دنک
 . دش انشآمگیب ساب ین

 ار وا دعبو تفرگ هتط

 قیاقح هدننک وک زاب بس راتسر#ب

 .تساراتسرپ رتخدثاب ییگ دن خلق
 ناکت هدنورپ نینچ نونکات
 زا رق هعلاطم دروم یاهدنهد

 . تسا هتف رگن

 راز دربم ار اهارح نیا یتقو فرشا

 رولس لثم یلد هک ونیمو ؛ تسیرگیم راز
 شاد اف رحنلا تدیشزا دوزیلیخ .تشاد
 وییتقو بشنامه اما. دادرس هبرگ و تسکخ

 توکسو دوب هتشن قاطا هرجپ تئپ نیهما * - ۳
 یادصطایحیکیرات رد تاهگان « دوب هدرک یتدمزادعب ,درادهگن دوخ نید ریز ار و
 : تیک نالورط یوم رد دهم فردا خیچ هک تفرگ میصت , دوب هدعآ دوخب ونیم

 ز دیسرب نیهم زا
 ٩ هدش یچ

 توریس قاطا زا همیسآ رس مه نیهع
 ردتم درم تاپ اب هک فرعا ناهگ بود دشدنلب شیادص نهم « داهب نایمرد نی

 نوریسب لاح هتنشآو نینوخ دون شقاطا
 . دیود

 . دوب نوخ زارب قرثا تروصورس

 هدییوگ فرشا عامدب مکحم تشمان تسدرم
 : دزبم دایرفو درکیم هبرگ فرثا دوب

 سریع وع یچ هساو ملا

 دل شیادح فرشا زا عافدب نهم

 یاطا زا هزات هک دنمون درب پباطخو دن

 تنگ دوب هدمآ نوری
 تث یج هلو . اقآ ربکا-

 ور

 ؟ یدرکد نلب فرشا

 زالایرغ همس مه البژ عفوم یسهرد
 نیلوح تروع ددیدانو دمآ نوریب شفاطا
 هصحسب مثجو دینک یهانوک غیچ فرثا

 . تخود هرجاشم تحویسم ویع یارت ناشلد دند

 دایرفدوب تسو نیگمشخ هک اقآ ربکا
 : دیشک هچره هک دندوب هتفگ وتیم هب

 نارد هک هرادنیعبر سکچیه هب -

 ..:دفرشاو میونیمنم ,.هلک تلاخد ارجام یلاهنت هب هک دوب هدنام اهن

 هرابودات دمآ نیئاپ اههیزا افآر کا
 رارف فرشا اما , دریگب كنک داییار فرشا

 ؛ مئاخ نیهم هب یبسچ تنم و درک هژرهیاهدرم ندپ دنگ یوب اهنآ

 هثکیم وم نوا ؛ نک مکمک
 دابز اههحص نبا زا هک مناخ نیهم

 :. دیشک دابرف دوب هدید

 تفرنم یوربآ ... هنوگر مچ هخآ

 , تاب وراج 1

 + دیزرلیمو درکیم هبرگدیب لثم هک فرنا یبییجع هنداح ونیم 21

 : تفگ هدیرب هدیرب  دوب هدمآفرشا زورنآ رها

 .داوخیم لوپ نمزا نوا -

 : تفگ و دش درگ شیاهمشچ نیهم
 1 یچ لوب

 ؛ تفگ فرشا

 ۰.۰ ملودیمت

 : ديشکداد اقآ ربکا

 »۰ نیلزا پچ یلع هچوکب ونوتدوخ

 هکیااپ ؛ نیئوسریم لوپ نمب دعیب نیازااب  هلکورس دعب ینچ

 ..منکیم تخبر یب ور نوت همه هزوک 44۳  لوپب ارفرشاو هک

 هدنسیاناقآ ربکایولجرگا هکددید نیهم
 تسدفک دروایمرد هک هچره دیاب ادرف سپ
 شرمکیار شیاهسد تهج نیمهب , دراذگیوا
 :تلگ یاهدنز نحلاب ودر

 یدهوایموع هکنیا لتم ؛ گشرز -

 ..میدمن یسکت ینفلک ندرگ لوپ ام ءاجیا
 شکن هنوخ نیا زای اوخیم لیس جاب رگا
 نوخ.دروح رب اقآ ربکا هب فرح نیا نوریپ

 تفگ و دبود شنامشچرد

 ....دنگسریب وش هفخ -

 دیریو دروآرد ار شثفک گنل نیهع
 افآ ربکا فرط

 لکیه نوا زا ..., روهانل هکیدرم -

 روخمهرپجیهاوخیم هک شکب تلاجخ ترخ
 . یشب دز هب

 دناباوخ مکحمو درک هلب تسد رپکآ
 . نیهب شوگ حب

 عازن نیا تشاد هرجنپ تشب زا ونیم

 تشهو و سرن زاو درکیم هاگن هناقمحا
 یادص و طایح هثوگ داتفا نیهب . دیررلیع

 هناخنآرد هلفحل كي رد , دش هلن شعیچ
 فرط كب زا الی . دن داجیا یبیجع هبهه

 زا مه فرشاو نیهم و ۰ تفگیم هارییونب
 نیمه رد . دندرکیم دادو غیج رگید یون
 یاهوسک درم ودو دش زاب طابح رد تالفحل

 . دندش دراو شاد ییکر چو هخبرمپب
 و دوب هداسیا طایح طسو افآ ریکا

 هان درمود , دادیم كيکر یاهشحف تثاد
 و تام یاهظفحل و دندرک مهب یهاگندراو
 هزان هب شیشچ هک نیهع . .دنداسپا توهم
 اب و دیود اهلآ فرطب . دوب هداتفا نیدراو

 ۰ تفرگاراهبآ تسد عرصت
 اینک ك مک ادخب ارت -

 ... هثکسم ورا هراد
 , «لیز»:شسا هک درع ود نآ زا یکی

 یک و رچونیچو تخادنا الابار شیاهوربا دوب
 ! تفگو  تسشن شیلاشیپ هب

 .. هرارف هچزا هیضق , هدن یچ -

 دبرغ :تسو دوب ینوخ هک اقآ ربکا

 اروسف : هراءا یطنر سکچیه هب -

 «..» گلاچ هب دین رپ

 |تسگو درک شتسود هپ یهاگن « لنیز
 رفمدنگ فرط هکنیا لثب ؛ یضترم

 ۰.۰ * زیم فرح هراد شنهد زا

 تنگ و دیلام مهیار شیاهنسد یضترم
 ... دیداسیاو ارچ یپ ؛ ناخ لیز

 كايرحت : یضترع فرح ندینئاب لیز
 و تشادرب اقآر کا يوب یمدق هسهآ و دخ

 ص
 هک هحالعهب ؛ هداننی یقانتا ات

 مسلد. یرباجنبازا ونیلاپ یزادنب وترس

 - 4۵ هحفص 7

 . یثب فک نزاتراهچ یولج داوخمن
 فا ربکا هلک زاار ینسم فرح نیا 1

 تشادنهفباس لاحبا . دروخرب شهب . دنارپ
 رکا . دنک دیار شیادص وا یولج یسک
 نیمززاات دوب هفرگ ار نیهم تم ه اقآ

 . دیامن شنامهبم رگید یلیس كيو دنک دن
 یاهشچرد و 1 ودره یا هلعحل . داتسیا وا لب ۴ -كص و تشادرب لیز فرطب مدف كبو دز 04

 رارپبق يا رسوب

 بلو دمآ نوریب هرچنپ تشپ زا ویم
 ۱ ونیم . دانسیا اشامتب ناوبا

 نوت سرت 1
 مرالفن ار هتحص نیاو دوب هدرک له ارز #
 درکیع

 ارشاینیب یولچ لامنسد كياب فرشا
 یرتافرطب البز . دیاین نوخ ان ذوب 7
 تنگ و تفرگ اروا تسدو تفر

 ,..شابن تحاران . نوج 1
 5 ادب شب زد هک افآ ر)

 هیسورس شدن را الصا و دوب هتفرگ
 شیادح , دوش ادیپ هناخ نآ رد هیرغ درمود

 تفگ و درک دنلبار

 ثلاخد مراکو ت یسک مرادن شوح
 هبمرادن تسودنم و دیه برش

 منکسيم شرافس « منوسرب یبیسآ اه هبیرغ
 یهارنومهراو نولوک ور نیراذب !د تو
 ..! دیدرگ رب دیدموا هک

 : تفگ و تفرگ ار لثیز یاپ نیهم
 ... نوریب شزادنب هی
 هب دگل اب اف

 دییوکنیهم یولهب : تک و

 .... یلاجره هکییز وش هدح
 دیرغ لیر

 هکس دنلب تبد نز ور هک یسک -

 . هنک رسب ثاچل دیاب

 ادضشتوگي ون فرح نیا افآ ربکا
 رس ابو درب شروپ لنیز فرطب داهگانو درک
 ,... دییوک وا مکشپ

 عافدب یصنرم , دش سیمز شن لبید
 رک هاچ ریز یکحم تنم دوج تود
 ٌیراک نادنچ تشم نیا اما . تعاون اقآ
 :عسیرستکر ح كياب اقآ کا هکنوچ :دوبن

 واو .تخاون یضنرب تروصب یمکحم يليس
 هدیسرت هک رگید یاهن زو نیهم » درک جیگار

 درمود نآهب شروذ ۵۲ زبکا ادابم دنقوپ
 ,دننحادریدادوعیح و نرتنو ۸۶ هب رهب

 هدید رطخرد اردوخ تیعقوم هک لر

 شیاج زاو دز يلعلغ نیمز یور « دوب
 + تفگ و تساخ رب

 قرط یک باب هعفدیا هکنیا له -
 . یبک

 ریکا فرطب ؛ یمخز ریش لثم هاگنآ و
 نیفرطب مکحم تسدوداب و تشادرب زیخ اقآ
 زا هلصافالب مه یضت رم , دیو وا تروص

 ربکا .دییوک وا یولهپ هب يمکحم هاگل تشپ
 رس یوم كچ اب و دیشک یدنلب هعن اقآ
 یکیکر شحف لبز . دیشکو تفرگ ار لیز
 . هرگار شیاهسد ءدعبو درک همزمز شيل ری
 ربگا.دییوک اقآ ربکا هلاچ ریز مکحدودرک

 . لواروا رس یودو دیچسب دوخب درد زا اقآ

 . هدانفاطایح راک هکار یبوچ یضترم . درک
 . ربگا مک هب تسرد تشپ زاو تشادرب دوب

 ۳۷ هحضص رد هپقب

 ۱۸۸ هرابش
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 اهامسیسیاههمانرب_ینیک دور زابو ...۲]
 ؛میکچ» رک ذاباک تخاسروبجم ارام هتشذگ هتفه رد

 س تصرف نیرخآرد ماجنارسو مینیشنب « مینکچ
 نسیاراک هکنیا یارب و یاهیصو ط - راچا
 اهیرورما زایصعبو اهینویزیولنلوتپ - لباقا هحنص
 هک مدرب هاپ یرارکت یاهبلیف هندوننلک
 زابو دونیم دلی هدنک زا هنمه دود فورعم لوفپ

 یبدهغا رسب ادل تساهیمیدق درن تسه یفرح رگا

 ! میتفر اهلآنیرت
 رکبالاژ یهتخاس س دادهب دزد لهچو اباب یلع

 لاسرد ارنآ نارهتو دمآ رازایب ۱۹۵۵ لاسرد ه
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 دین تا

 ابنیس هرات - ۱4۸ هرابش

 اشامتدو هدنن یسراف « هلبود هک (۲۵۱۵) ۵

 هک

 یلکر ولعب - تساهدرپ یور لاح هک یملیف
 ثامایسطسوست هک هلیود نامهاب تسا هخسن نابه

 هلبود هزات نامز نآ . تساهنفرگ ماچنا : یمساپ

 یارب لقال نياو - دوب هنفرگ یاپ ؛ یسرافب
 ترعمه یلناحل زاو بلاج تسلاوتیم ام نا رگ اشادن

 هباتمیلف تیعسو اب رگا اصوصخم ؛ دئاب ریگنا
 یاه یچ هلبود هتشلگ رد مینیسم هکیروفعب - دوش

 ۱ر ملیف یلصا تیهام هک دنا هتشاد نیارد یهسام

 روصتدیاش - دنیامن ینطو لماک رول !رثآو وحم

 نیا ینعب رحیحصو رتهب هلبود هک دندرکیم
 هک دناهدپد هیهن یاهزات زا رتیت نآ یارب ادتبا ادب

 تساوب هادسم مه اه یچ هلبود یماسا نآ یطرد

 هلب ود شخوک دهان هلئحل هب هلئحل سس

 اترف . میوشيم ملیف ندرک یسراف هس رتهب هچره

 نعو؛ اب ملیف رد دنسو داد هک مينببيم

 دریگیم ماجنا ینامدوخ

 ناب یناساسحا یاون ملیف زا یاهحصرد اب

 . میوشيم ناوراک گنز اب ها ره
 ناوتیم تابا ممح هلئس نیا زا !دج

 امیاهیچ هلبود یارب ندز فرح راک یادتبارد هک

 . تسا هدوب لکشم یلبح

 علم روطعب تالبج و یباک یلیخ اهفرح
 ءاههجهل زایگ مشوخ یاربو - دوشیم نایب عطعقم
 . دناهدرک هدافتسا مه یکلیگ و یکر ت

 هک دوب باب یعینش رولعب راک نیا هتشذگرد

 بوخ هچو دش هتفرگ راکنیا یولج !دعب هتیلا

 ر یسراف اباب یلع ارچ تسیث مولعم الوصا
 یجراخ ثب لثم ارهاظ .. دنکیم تحم ی تجم

 + دل ژپ فرح یسراف دها وخیم

 ءارب ميلوگیم ملیف ژالبود زا ارچ الاح

 مهنادوخ زا یتح یملیف نینچ رد نآ لیاس هکتسا
 . دیایم رظنب رت یسک

0203 
  رکبلاژ هک ميريذپیم ملیف هب هاگن كياب

 (۱۹۲۰-۱۹۰۷) تسیتایح دیقرد الاعف هک یزاسلیف

 ؛ لدنانرف ؛ رگا یتح - تشادن یزاس یدک هحیرق
 (۱۹۰۳--۱۹۷۱)یوستارف دیقف و فورعم نیدمک

 هچوتدپاب هتبلا . دخانهداد را رق شراک سار رد ار

 هبملیف نیا رد لدنانرف ءاکتا ننرتئی هک تشاد

 هلسود هک تسانآ هیانکابو زنطرپ هلو

 دیامن اففح !رنآ هتناوتت

 دوبیما بحاص زاسلیف یلک روطعب ء رکبثاژ

 هک ی توافت و - تخاسیم ملیف ممه شرافس قبط هک

 یسنواصف عو ره دوشیع هدید شیاهراک حوطس رد

 دزاسیم لکشع ار دروم نیارد

 یاهناشا و فورعع نادزد و اباب یلع هرابرد

 یدایز یاههلیف یقرش یاههعق یلک رولعبو دادغب
 هک تسا هدشرداص دوویلاه بناج زا اصوصخم

 راک میئوگب رتهب ابو رکب كلاژ راک نیا هنلا
 تساهدو اهنآ نیرت ناسآ زا یکت هنارف یاینیس

 یارب یاهناسفا قرش زا یلایخ یروصت اپ قرش
 بپلیف دنناوتبات دوب یبوخ هنیمز یبرغ نارگاهنیس
 و دنزاسب یلز ریثمشو ینامرهق یاهدیامرد یئاه
 ار رداهب نزب و ورورب شوخ یناوج اهنآ یلع رد
 نا رتخدابرتخد یور لگ رطاخب ات هاب رفبن !دیمب

 اردوسخ هرهچ زا یمین هدنیوراب هک مرح یایز

 نایعار نانیاهنارو قاس ضوع رد و دناهدناشوپ
 نیفتسمار ین رغ نایچاشامتودت زب ریشمش « دناهتخاس

 اهنلف و نیا هب رگید هک تسا یتدم هنبلا . دزاب

 روتاکبراک یعون ارهاظ , رکب 2اژ راک میر وخیمن رب

 یاهنیسعوننیا هک دصق نیااب مه دیاش - تسا یزاس

 لاحره رد اما - دریگب زنط هب ار دووبلاه صاخ

 یشورفهنربیهنحصرداضرف شیاه رلط . تسین قفوم
 تساگر زب یلیخ بارش فرط هک رگید یلاجردابو

 مه یفرط زاو دننفایمن اج كچوک یليخ ماج ام
 . دنیایم رلنب زیچا و دودعم یلیخ

 «لامج هیماس + لدنات رف رب هوالع ؛ رکب ثلاژ

 دراد رایتخارد مهلر یرصم روهشم هراتس

 یافیایا رب هکدوب یتسدرت هصاقر لامج هیماس
 4۱ هحنص رد هیقب

 هجا
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